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 مــديـقـت
 

معهد حبوث االقتصاد الزراعي مت تكوين جمموعات علمية إلعداد بعض إدارة بتكليف من جملس 

الدراسات االقتصادية اهلامة التي تشغل فكر متخذي القرار، وفى ضوء ذلك مت تكليف الباحثني 

املوقف احلايل والتصور بإعداد دراسة عن " االقتصادي للسلع الزراعيةحبوث التحليل يف قسم 

 "، باعتبار أن القمح من أهم احملاصيل االسرتاتيجية ملصر.املستقبلي للقمح يف مصر

وتعترب هذه الدراسة استمرارية إلصدارات معهد حبووث االقتصواد الزراعوي بصووة دوريوة حيو  

، والتي كانت تتمثل يف دوريات عن املوقف احلايل والتصور املستقبلي ألهم 1990بدأت منذ عام 

مثول  القنون والقموح واألرا والوذرة الشوامية، وعناصر اإلنتاج الرئيسوية احملاصيل االسرتاتيجية 

بواملوقف  2007نوت هوذه الودوريات يف عوام ؤواألمسدة الكيماوية، ثوم اسوت والربتقالوالبناطس 

ستقبلي للقمح واألرا والذرة والسكر والقنون والبنواطس واألمسودة الكيماويوة احلايل والتصور امل

 .والوول البلدي والعدس والشعري والزيوت النباتية واللحوم احلمراء واأللبان

، ويتحقق اهلدف املرجو من إصدارها يف ةونتمىن أن يتم إصدار هذه الدوريات بصوة مستمر

االقتصادية يف جمال اإلنتاج والتسويق والتجارة خدمة متخذي القرار وخمنني السياسات 

 اخلارجية.

 

 أ.د./ وائل أمحد عزت العبد 
 رئيس قسم

 حبوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعية
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 املوجز
نتاج القمح على مستوى  نتاجية وا  يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وا 

، والسوق الفانالجمهورية والمحافظات، وأهم األصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي، وأربحية 
 .القمح ومعدل االكتفاء الذاتي من متوسط نصيب الفردلي و ، واستهالك الكلقمح والواردات المصرية من القمحالعالمي ل

 ويتلخص التقرير في النقاط التالية:
، 2017مليون فدان عام  3إلى نحو  2013مليون فدان عام  3.4المساحة المزروعة بالقمح من حوالي  نقصت -

نحو  تبلغ بزيادة 2017طن عام  2.88إلى نحو  2013طن عام  2.8إنتاجية فدان القمح من نحو  زادتبينما 
ليصل إلى  2013مليون طن في عام  9.5إنتاج القمح من نحو  نقص، و 2013في عام  تهاطن عن مثيل 0.08
مليون فدان  3.2أن تبلغ مساحة القمح نحو  2018. ومن المتوقع في عام 2017عام في مليون طن  8.8نحو 

 141نحو بلغ ت بزيادةطن  3.022، وتبلغ إنتاجية الفدان نحو 2017في عام  تهاعن مثيل %5.3بزيادة نحو 
 9.7إلى نحو  2018، وعلى ذلك فمن المتوقع إن يصل إجمالي إنتاج القمح عام 2017في عام  تهاعن مثيلكجم 

 .2017في عام  عن مثيله %10.5مليون طن بزيادة تبلغ نحو 
حيث تمثل " 11جميزة""، 168"جيزة "، 1"مصر، "12"سدسهي  2016أهم األصناف المزروعة من القمح في عام  -

من إجمالي المساحة المزروعة من القمح في هذا العام، وتراوحت إنتاجية  %65.4إجمالي مساحة تلك األصناف نحو
 3.1" ونحو 12سدسطن/فدان لصنف " 2.86أصناف القمح عالية اإلنتاجية في األراضي القديمة بين نحو 

" 93سخاطن/فدان لصنف " 2.58، بينما اإلنتاجية في األراضي الجديدة تراوحت بين نحو "1شندويلطن/فدان لصنف "
 الحدودية"، وتراوحت إنتاجية أصناف القمح عالية اإلنتاجية في األراضي 11جميزةطن/فدان لصنف " 2.68ونحو 

 ".1مصرطن/فدان لصنف " 2.63" و نحو 4سوهاجطن/فدان لصنف " 2.48بين نحو 
في عام  جنيهاً ف أل 3.7إلى حوالي  2013جنيهًا في عام ألف  2.6القمح من حوالي  المزرعي لطنزاد السعر  -

 400القمح للحكومة من حوالي إردب ، وعلى جانب أخر زاد سعر توريد %43.4بنسبة زيادة بلغت نحو  2017
زادت ولذلك  2013عن مثليه في عام  %41بزيادة نحو  2017جنيه عام  565إلى حوالي  2013جنيه في عام 

من إجمالي  %42.8مليون طن تمثل نحو  3.75لتصل نحو  2017الكمية المورد للحكومة من القمح في عام 
ف أل 4.15القمح إلى حوالي المزرعي لطن أن يصل سعر  2018ومن المتوقع في عام . 2017إنتاج القمح عام 

سعر التوريد الحكومي أن يبلغ ومن المتوقع ، 2017عن مثيله في عام %12.2تبلغ نحو زيادة جنيهًا بنسبة 
الكمية الموردة زيادة بما يؤدي إلى  %11.5بنحو  2017عام عن مثيله في بزيادة  إردب/جنيه 630حوالي 

من اإلنتاج المتوقع للقمح في عام  %43.7مليون طن تمثل نحو  4.225للحكومة من المزارعين إلى حوالي 
2018. 

 2017جنيهًا عام ف أل 10إلى حوالي  2013جنيهًا في عام  فال 4.8زادت تكاليف إنتاج فدان القمح من حوالي  -
جنية مثل  فأل 3بلغ إيجار الفدان حوالي  (2015-2017)، وفي متوسط الفترة %108بنسبة زيادة بلغت نحو 

نحو   والسماد البلدي وخدمة اآلالت ، ومثل إجمالي قيمة العمالةتكاليف إنتاج القمحإجمالي من  %41.4نحو 
أن يصل إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح  2018ويتوقع في عام  .من إجمالي تكاليف إنتاج فدان القمح 44.5%

 . 2017عن مثيلها في عام  %14.8ألف جنيه بنسبة زيادة نحو  11.480إلى حوالي 
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بنسبة  2017جنيه عام  ألف 3.7إلى حوالي  2013جنيه عام  ألف 4.2صافي عائد فدان القمح من حوالي  نقص -
أن يصل صافي عائد فدان القمح  2018، ويتوقع في عام 2013عن مثيله في عام  %12.2بلغت نحو نقص 

متوقع في زيادة المتوقع كنتيجة لما هو  2017عن مثيله في عام  %11.6نحو بزيادة ألف جنيه  4إلى حوالي 
 .2018تكاليف إنتاج فدان القمح عام ن القمح بمعدل اكبر عن الزيادة في إجمالي في إجمالي إيراد فدا

 %1نحو  بنقص 2017/2018مليون طن في عام  752.8من المتوقع أن يبلغ اإلنتاج العالمي من القمح نحو  -
الواليات روسيا و النقص المتوقع في إنتاج القمح كل من ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى  ،2016/2017عن عام 

مليون طن وهو  175حوالي  2017/2018المتحدة. ومن المتوقع أن تبلغ التجارة العالمية في القمح خالل عام 
مليون طن  738أن يبلغ إجمالي استخدامات القمح نحو من المتوقع و ، 2015/2016٪ عن عام 1.2بنحو اقل 
المخزون العالمي من نقص كما أنه من المتوقع  ،2016/2017مقارنًة بعام  %0.7بزيادة  2017/2018في 

مع نقص  2017/2018في عام ، ومن المتوقع مليون طن 66.6ليصل إلى نحو  2018القمح بنهاية موسم 
عن  %10دوالر بزيادة نحو  173.7المعروض العالمي من القمح أن يزيد السعر العالمي لطن القمح إلى حوالي 

 .2016/2017مثيله في عام 
مليار  2.7 مليار جنيه )بما يعادل 18 مليون طن قيمتها حوالى 6.8القمح من حوالي  من المصريةواردات الزادت  -

دوالر( مليار  1.9حوالى مليار جنيه )بما يعادل  33.9مليون طن قيمتها  10.4إلى نحو  2013عام في  (دوالر
 روسيا االتحادية وأوكرانيا ورومانيا وفرنسامن إجمالي واردات القمح من  %85.3، حيث تأتي نحو 2017عام في 

 11إلى حوالي  2018واردات مصر من القمح في عام زيادة ، ومن المتوقع (2015-2017في متوسط الفترة )
لتصل إلى نحو هذه الواردات قيمة زيادة ، ويتوقع 2017عن مثيله في عام  %5.5نحو زيادة مليون طن بنسبة 

بالدوالر ها عن مثيل %24نحو بزيادة  2018في عام  (جنيهمليار  41.388)بما يعادل نحو  دوالرمليار  2.365
 .2017في عام 

مليون طن  19إلى نحو  2013مليون طن في عام  17القمح من نحو إجمالي المتاح لالستهالك المحلي من زاد  -
مليون طن  13للغذاء من القمح حوالي ، بينما بلغ إجمالي المتاح %13بنسبة زيادة بلغت نحو  2017في عام 

نصيب الفرد من متوسط ، وقدر %19.4بنسبة زيادة بلغت نحو  2017مليون طن في عام  15.7ليزيد إلى نحو 
. ومن 2013عن مثيله في عام  %5.1بلغت نحو زيادة كجم/سنة بنسبة  132.9بحوالي  2017القمح في عام 

نحو بزيادة مليون طن  20.7من القمح إلى نحو اح لالستهالك إجمالي المتأن يصل  2018المتوقع في عام 
بزيادة مليون طن  15.8من القمح إلى نحو ، وأن يصل المتاح للغذاء 2017عن مثيله المقدر في عام  7.8%
يصل متوسط نصيب الفرد من القمح إلى حوالي من المتقع أن ، و 2017عن مثيله المقدر في عام  %1نحو 

 .2017عن مثيله المقدر في عام %0.83بنقص نحو  2018عام في كجم/سنة  131.8
( حيث تراوحت هذه النسبة بين حد 2013-2017عدم استقرار نسبة االكتفاء الذاتي من القمح خالل الفترة )هناك  -

على أساس إجمالي الكمية  2013في عام  %55.7وحد اقصى بلغ نحو  2017في عام  %45.6ادنى بلغ نحو 
ة لالستهالك، وترواحت نسبة االكتفاء الذاتي من القمح على أساس المتاح للغذاء بين حد ادنى من القمح المتاح

أن  2018، ومن المتوقع في عام 2013في عام  %72.1وحد اقصى بلغ نحو  2017في عام  %55.8حو بلغ 
يلها المقدر عن مث %5.3، %1.2بزيادة نحو  %61.1، %46.8تصل نسبة االكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 

 .على أساس إجمالي المتاح الستهالك القمح والمتاح للغذاء على الترتيب 2017في عام 
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 ( للقمح2018عام )( والتصور املستقبلي 2017-2013 املوقف احلايل )الفرتة

 السنة
 البيان

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 % تغير
2018  
عن 
2017 

 5.3+ 3.200 3.039 3.353 3.469 3.393 3.378 )مليون فدان(المساحة         
 4.9+ 3.022 2.881 2.786 2.77 2.73 2.80 )طن/فدان(           اإلنتاجية

 10.5+ 9.669 8.753 9.343 9.608 9.280 9.460 )مليون طن(اإلنتاج            
 12.2+ 4150 3700 2773 2735 2740 2580 )جنيه/طن(  السعر المزرعي   

 7.5+ 3763 3502 2090 2301 2820 2564 (1))جنيه(    سعر استيراد الطنمتوسط 
 11.5+ 4200 3767 2800 2800 2785 2667 )جنيه/طن(  سعر التوريد الحكومي

 12.7+ 4.225 3.750 4.545 3.700 3.640 3.500 )مليون طن( كمية اإلنتاج الموردة للحكومة
 16.1+ 6734 5800 3849 3640 3371 3055 )جنيه(   التكاليف المتغيرة للفدان
 13.0+ 4746 4200 3205 1987 1900 1753 )جنيه(     إيجار الفدان         

 14.8+ 11480 10000 7054 5627 5271 4808 إجمالي التكاليف الفدان   )جنيه(
 13.9+ 15565 13660 9549 9371 9241 8975 إجمالي إيراد الفدان       )جنيه(

 11.6+ 4085 3660 2495 3744 3970 4167 الفدان       )جنيه(صافي عائد 
785.6 )مليون طن(كمية واردات القمح   105.8  409.9  788.10  422.10  000.11  +5.5 
 قيمة واردات القمح:

 22.1+ 41.388 33.895 22.442 19.405 22.855 18.327 (1) )مليار جنيه(
 24.3+ 2.365 1.903 2.201 2536. 3.223 2.660 )مليار دوالر(                

 7.79+ 20.669 19.175 19.587 19.563 17.825 16.978 )مليون طن(المتاح لالستهالك إجمالي 
 0.97+ 15.827 15.675 15.898 15.39 14.219 13.126 )مليون طن(   غذاءإجمالي المتاح لل

 0.83- 131.8 132.9 137.8 141.1 139.6 126.5 نصيب الفرد          )كجم/سنة(
 )%(             االكتفاء الذاتي

 1.2+ 46.8 45.6 47.7 49.1 52.1 55.7 من إجمالي المتاح لالستهالك
 5.3+ 61.1 55.8 58.8 62.4 65.3 72.1 من إجمالي المتاح للغذاء

 .2018عام  جنيه 17.50 والر للدسعر صرف متوقع متوسط ( 1)
 * قيمة تقديرية.
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 القمح باجلمهوريةإنتاج 
 

للقمح يمثل مليون مزارع  3تبين أن هناك أكثر من نحو  2010في اخر حصر للحيازات الزراعية في عام 
 %4أفدنة، ونحو  5أقل من  –ما بين فدان  نيزرعو  %53.7اقل من فدان ونحو  يزرعون %42.3منهم نحو 

 . أفدنة 5أكثر من  نيزرعو 
يتصدر محصول القمح قائمة الحاصالت الشتوية من حيث المساحة المزروعة، حيث بلغت المساحة و 

ية البالغة من إجمالي مساحة الحاصالت الشتو  %50.1مليون فدان مثلت نحو  3.4المزروعة بالقمح حوالي 
مليون  1.57والتي بلغت حوالي ، وتأتي المساحة المزروعة بالبرسيم في المرتبة الثانية مليون فدان 6.8حوالي 

 .(2014-2016في متوسط الفترة ) من إجمالي مساحة الحاصالت الشتوية %23.1فدان أي نحو 
 (.2014-2016في متوسط الفترة ) األهمية النسبية لمساحة محصول القمح من إجمالي مساحة الحاصالت الشتوية

 المحصول

 متوسط الفترة

(2014-2016) 

 

المساحة 
 فدان(ألف )

من إجمالي  %

 مساحة

الحاصالت 

 الشتوية
 50.1 3405 القمح

 23.1 1568 البرسيم

 7.9 540 السكر بنجر

 3.4 229 البطاطس

 2.8 189 الطماطم

 2.5 168 البصل الشتوي

 1.5 99 الشعير

 1.3 91 البلدي الفول

 7.4 506 *محاصيل وخضر أخرى
 100 6795 الشتويةالمحاصيل  إجمالي

 .ألف فدان 45مساحتها عن محاصيل وخضر تقل * 
 .( بالملحق1جدول )بيانات جمعت وحسبت من  :المصدر
 3.378من حوالي  نقصتإلى أن مساحة القمح  (2013-2017)تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة و 

وبنسبة تبلغ ألف فدان  339حوالي بنقص  2017مليون فدان عام  3.039إلى حوالي  2013مليون فدان عام 
 نتيجة لعدم تحديد سعر مشجعكوذلك  2016عن العام السابق  %9.4ونحو  2013 عن مثيلتها عام %10نحو 

 .جنيه/اردب 450-420حيث كان محددا ما بين  2016/2017لتوريد القمح قبل موعد زراعته في موسم 
من عملية  هأكثر دقمختلفة و تم بطريقة إحصائية  2016/2017ويشار هنا أن حصر مساحة القمح في موسم 

لمعالي أ.د./ وزير الزراعة واستصالح  في كلمة، و في المواسم السابقة لهذا الموسمالحصر التي كانت متبعة 
في  التنموية فى قنا وسوهاجعددا من المشروعات األراضي أمام سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح 

قدير المساحة المحصولية لت عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية االستشعار تطبيقبعد   هأشار إلى أن 14/5/2017
نحو قدرت ب 2016/2017في موسم بالجمهورية المساحة المزروعة بالقمح تبين أن  للمحاصيل االستراتيجية

 . مليون فدان 2.921

50.1%

23.1%

7.9%

3.4%

2.8%
2.5%

1.5%
1.3%

القمح البرسيم بنجر السكر

البطاطس الطماطم البصل الشتوي

البصل الشتوي الفول البلدي محاصيل وخضر أخرى

 ساحة القمح على مستوى الجمهوريةم



 2018فبراير-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح

- 5 - 

زمات اإلنتاج مستلمع اإلجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصالح األراضي من تكثيف المتابعة لتوفير كافة 
وسم تحديد سعر عادل لشراء القمح كما حدث في مالقمح واالتجاه نحو راع ز مشاكل إنتاج الفوري لحل الو 

 2017/2018موسم فدان في  مليون 3.2القمح إلى حوالي تصل مساحة فمن المتوقع أن  2016/2017
 .2016/2017موسم في التي تم حصرها عن مثيلتها  %5.3فدان تمثل نحو ألف  161دة حوالي بزيا

نتاج القمح على مستوى الجمهورية خالل الفترة ) نتاجية وا  (8201-3201مساحة وا   
 السنة

 المساحة 

 )ألف فدان(
 المحصول الثانوي )تبن( المحصول الرئيسي

 اإلنتاج )ألف حمل( اإلنتاجية )حمل/فدان( اإلنتاج )ألف طن( )طن/فدان( اإلنتاجية

2013 3378 2.801 9460 11.28 38104 

2014 3393 2.735 9280 11.06 37526 

2015 3469 2.770 9608 11.08 38436 

2016 3353 2.786 9343 11.05 37051 

2017(1) 3039 2.881 8753 12.00 36468 

8201* 3200 3.022 9669 12.00 39600 

  * قيم متوقعة.( بيانات غير منشورة   1)
نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر 

 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

 
 

زيادة اإلنتاجية الفدانية لتعويض وزارة الزراعة واستصالح األراضي تشمل أهم التحديات التي تواجه جهود 
التعديات على األراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل بسبب التوسع العمراني والبناء على المساحة المهدرة بسبب 
من ألف فدان  297.5تم تحويل أكثر من  2011وتشير التقديرات إلى أنه منذ عام  ،هذه األراضي الخصبة

مثل نقص المياه والصرف  أخرىأراضي بور أي االتجاه للتحضر، كما تؤثر عوامل األراضي الزراعية الُمنتجة إلى 
 .الصحي على إنتاجية الحقول المجاورة

طن في  2.8نقصت من حوالي ى مستوى الجمهورية علقمح تشير البيانات اإلحصائية إلى أن إنتاجية فدان الو 
الرتفاع درجة الحرارة درجتين في فترة نمو محصول كنتيجة  2016طن للفدان عام  2.786إلى حوالي  2013عام 

بينما  ، 2015/2016موسم في  انتاجيته تالقمح مما أدى الى حدوث ما يسمى "بسلق المحصول" وبالتالي نقص
كجم عن مثيلتها في  95طن بزيادة نحو  2.88حوالي إلى  2016/2017التالي هذه اإلنتاجية في الموسم زادت 
 مرتفعة اإلنتاجية.الفي المساحات المزروعة باالصناف وذلك للتوسع  2015/2016موسم 
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التى موضح بها التقاوى  2017/2018للموسم الشتوى  صنفية لتقاوى محصول القمحالخريطة المع تنفيذ و 
هذا الموسم لحصول المزارع على تقاوى معتمدة لطبيق منظومة تقاوى القمح وت تتناسب مع طبيعة كل محافظة

، مالي المساحات المنزرعة بالمحصولمن إجوذلك على مساحة نصف مليون فدان  بعد درجة األساس مباشرة
بزيادة  2018طن في عام  3.022أن تصل إنتاجية فدان القمح على مستوى الجمهورية حوالي فمن المتوقع 

 .2017طن عن مثيله في عام  0.141حوالي 

 
 

 
إلى  2013مليون طن في عام  9.460إنتاج القمح من حوالي إجمالي في  نقص( 2013-2017شهدت الفترة )

واستمر  للظروف المناخية السيئة  القمحنقص في إنتاجية فدان لكنتيجة  2016مليون طن في عام  9.343حوالي 
 يعن مثيله في عام %6.3، %7.5نحو بنقص  2017عام مليون طن  8.753هذا النقص ليصل إلى حوالي 

 ، وذلك للنقص الملحوظ في المساحة المزروعة بالقمح.على الترتيب 2016و  2013

 القمح على مستوى الجمهورية إنتاج
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نتاجية الفدان من القمح في عام وبناًء على التوقع بالمساحة المزروعة  فمن المتوقع أن يبلغ  2018قمحًا وا 
ألف طن  916مليون طن بزيادة حوالي  9.669إجمالي إنتاج القمح في الجمهورية في هذا العام حوالي 

 .2017عن مثيله في عام  %10.5بنسبة تمثل نحو 

 
من حوالي من التبن إنتاجية القمح  زيادة( إلى 2013-2017تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة )

حمل/فدان  0.72حوالي  تبلغبزيادة  2017حمل/فدان في عام 12إلى حوالي  2013حمل/فدان في عام 11.28
مليون 37.5الفترة حول متوسط بلغ حوالي ، بينما تذبذب إجمالي إنتاج تبن القمح في نفس 2013عن مثيله في عام 

 .2015مليون حمل في عام 38.4بلغ حوالي وبحد أعلى  2016حمل في عام مليون 37حمل بحد أدنى بلغ حوالي 

  
، بينما من 8201حمل في عام  12عن إنتاجية الفدان من تبن القمح في تتغير حدوث عدم ومن المتوقع 

مليون حمل بزيادة تبلغ حوالي  39.6إلى حوالي  8201المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج تبن القمح في عام
، كنتيجة لزيادة المساحة المزروعة 7201عن مثيله في عام %8.6مليون حمل وبنسبة تمثل نحو 3.1

 بالقمح.
 

 اإلنتاج احمللي من القمح مبحافظات اجلمهورية  
 

المساحة هذه ( أن إجمالي 2014-2016في متوسط الفتـرة )بالجمهورية تشير بيانات المساحة المزروعة بالقمح 
 %53.1مليون فدان بمحافظات الوجه البحري بما يمثل  1.810مليون فدان منها حوالي  3.405بلغت حوالي 

، %18.6ألف فدان بما يمثل نحو  333، 631، 632من إجمالي مساحة المزروعة بالقمح بالجمهورية، وحوالي 
من إجمالي مساحة القمح المزروعة بالجمهورية بمحافظات مصر الوسطى ومصر العليا وأراضي  9.8%، 18.5%

محافظات خارج الوادي على الترتيب، وبصورة أخرى بلغ متوسط المساحة المزروعة بالقمح باألراضي القديمة 
، 2730حوالي  سيناء(ية )الوادي الجديد، مطروح، شمال وجنوب محافظات الحدودالواألراضي الجديدة وأراضي 

من متوسط إجمالي مساحة القمح المزروعة  %5.6، %14.2، %80.2ألف فدان أي بما يمثل نحو  191، 484
 بالجمهورية على الترتيب.
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 (.2014-2016األهمية النسبية لمساحة القمح في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة )

  % ألف فدان المساحة
 السنة الجمهورية إجماليمن 

 متوسط الفترة 2016 2015 2014 المحافظة
(2014-2016) 

 12.2 417 409 417 425 الشرقية

 10.7 364 378 361 354 البحيرة

 8.2 278 268 273 292 الدقهلية

 7.3 247 234 263 244 المنيا

 7.0 238 235 232 246 كفر الشيخ

 6.6 225 230 225 220 أسيوط

 6.0 205 181 226 209 الفيوم

 5.7 194 200 191 191 سوهاج

 5.0 171 186 197 131 الوادي الجديد

 4.4 149 152 148 148 الغربية

 4.2 142 143 146 137 النوباريةمنطقة 

 4.1 139 132 144 141 بني سويف

 3.9 134 130 135 138 المنوفية

 3.2 110 104 107 117 قنا

 11.5 392 369 403 402 *أخرىمحافظات 

 53.1 1810 1796 1796 1837 الوجه البحريإجمالي محافظات 

 18.6 632 580 679 636 مصر الوسطى إجمالي محافظات

 18.5 631 629 631 632 مصر العليا إجمالي محافظات

 9.8 333 348 363 289 إجمالي محافظات خارج الوادي

 100 3406 3353 3469 3393 إجمالي الجمهورية

 ألف فدان. 80مساحة القمح المنزرع بكل منها أقل من ة محافظ 13* 
نشرة  –لزراعي واإلحصاءااإلدارة المركزية لالقتصاد -قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : المصدر

 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

80.2%

14.2%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي حدودية

53.1%

18.56%
18.52%

9.78%

الوجه البحري مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادي
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، كفر الشيخالمنيا، محافظات الشرقية، البحيرة، الدقهلية، ( تصدر 2014-2016)متوسط الفترة تشير بيانات 
المساحة حوالي بلغت هذه حيث محافظات الجمهورية من حيث إجمالي المساحة المزروعة بالقمح  أسيوط، الفيوم

، %7.3، %8.2، %10.7، %12.2ألف فدان تمثل نحو  205، 225، 238، 247، 278، 364، 417
لهذه ألف فدان  3405والبالغة حوالي من متوسط إجمالي مساحة القمح المزروعة بالجمهورية  6% ،6.6%، 7%

، الوادي الجديدالمحافظات على الترتيب، ثم يأتي بعد هذه المحافظات في الترتيب كل من محافظات سوهاج، 
 ،139 ،142، 149، 171، 194المنوفية، قنا بمتوسط مساحة بلغ حوالي ، بني سويفالغربية، منطقة النوبارية، 

من متوسط إجمالي  %3.2، %3.9، %4.1، %4.2، %4.4، %5، %5.7ألف فدان تمثل نحو  110، 134
 )اإلسكندرية، اسوان، ةمحافظ 13بعد ذلك  الترتيب، وتأتي مساحة القمح بالجمهورية للمحافظات المذكورة على

اهرة( وشمال سيناء، القسيناء القليوبية، اإلسماعيلية، األقصر، الجيزة، دمياط، مطروح، بورسعيد، السويس، جنوب 
من إجمالي مساحة القمح المزروعة  %11.5ألف فدان تمثل نحو  392بإجمالي مساحة للقمح بلغت حوالي 

 .بالجمهورية في متوسط نفس الفترة

فظة الوادي الجديد التي تصدرت في المساحة المزروعة بالقمح في محاملحوظ إلى أن هناك توسع هنا يشار و 
، ول مرة المركز التاسع من حيث هذه المساحة بين محافظات الجمهورية المنتجة للقمح خالل األعوام األخيرةأل

 أعلنت اإلدارة الزراعيةوقد  "،1" و"بني سويف12خاصة "سدسزراعة أصناف من القمح التوسع في وذلك بعد نجاح 
ألف  34بزيادة نحو  2016/2017في موسم ألف فدان قمح  220زراعة حوالي عن وادي الجديد البمحافظة 

 .2015/2016فدان عن المساحة التي تم زراعتها بالقمح في موسم 
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( إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح بالجمهورية بلغت حوالي 2014-2016)تشير البيانات في متوسط الفترة  
حيث حققت إنتاجية فدان القمح بمحافظات مصر الوسطى، الوجه البحري، مصر العليا، خارج فدان /طن 2.764

 على الترتيب. فدان/طن 2.426، 2.676، 2.825 ،2.852 الوادي حوالي

نقص ب فدان/طن 2.85إلى أن إنتاجية فدان القمح في األراضي القديمة بلغت حوالي  2016تشير بيانات عام 
( بلغت إنتاجية فدان 2014-2016. وفي متوسط الفترة )2015عن مثيلتها في عام  فدان/طن 0.013نحو 

المنوفية ، حيث  احتلت إنتاجية الفدان لهذه األراضي بمحافظات فدان /طن 2.83القمح في األراضي القديمة نحو 
، 3.097، 3.115بإنتاجية للفدان بلغت حوالي الخامس إلى  تبة من األولالمر والمنيا  الدقهليةبني سويف و والجيزة و 
الشرقية والغربية والقليوبية البحيرة و على الترتيب، ثم جاءت بعدهم محافظات  فدان/طن 2.920، 2.941، 2.944

 2.786، 2.793، 2.812، 2.817، 2.837، 2.849لغت حوالي أسيوط بإنتاجية لفدان القمح بسماعيلية و واإل
بلغت على الترتيب، ثم جاءت إنتاجية فدان القمح لعشر محافظات اقل من مثيلتها بالجمهورية حيث  فدان/طن

  طن. 2.652حوالي تلك المحافظات فدان القمح لإنتاجية 
نحو  تبلغ بزيادة 2016طن/فدان في عام  2.587سجلت إنتاجية فدان القمح في األراضي الجديدة نحو وقد 

( بلغت إنتاجية فدان القمح في 2014-2016. وفي متوسط الفترة )2015طن/فدان عن مثيلتها في عام  0.018
الدقهلية طن/فدان، حيث تصدرت إنتاجية فدان القمح لهذه األراضي في محافظتي  2.601األراضي الجديدة نحو 

محافظة إنتاجية  18طن/فدان على الترتيب، ثم جاءت بعدهما  2.809، 2.862المنيا بإنتاجية بلغت حوالي و 
حوالي تلك المحافظات فدان القمح لإنتاجية  بلغ متوسطحيث فدان القمح في كل منها اقل من مثيلتها بالجمهورية 

  طن.2.542
مال سيناء، جنوب سيناء( )الوادي الجديد، مطروح، شالمحافظات الحدودية وبلغت إنتاجية فدان القمح في أراضي 

، وفي 2015طن/فدان عن مثيلتها في عام  0.372نحو بلغ  نقصب 2016طن/فدان في عام  2.425نحو 
بلغ طن/فدان بنقص  2.226( بلغت إنتاجية فدان القمح في هذه األراضي نحو 2014-2016متوسط الفترة )

 ن/فدان عن مثيلتها بالجمهورية.ط 0.538نحو 
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 .(2014-2016)إنتاجية فدان القمح في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة 
 طن/فدان اإلنتاجية

 الفرق عن
 السنة إنتاجية الجمهورية بالطن

 المحافظة
2014 2015 2016 

 متوسط الفترة
(2014-2016) 

 0.351+ 3.115 3.096 3.042 3.200 المنوفية
 0.333+ 3.097 3.132 3.109 3.060 الجيزة

 0.180+ 2.944 3.157 2.977 2.710 بني سويف
 0.177+ 2.941 3.100 2.883 2.850 الدقهلية
 0.156+ 2.920 2.984 2.894 2.890 المنيا
 0.085+ 2.849 2.784 2.820 2.950 البحيرة
 0.073+ 2.837 2.891 3.033 2.590 الشرقية
 0.053+ 2.817 2.703 2.890 2.860 الغربية

 0.048+ 2.812 2.790 2.908 2.740 القليوبية
 0.029+ 2.793 2.648 2.904 2.810 اإلسماعيلية

 0.022+ 2.786 2.760 2.854 2.740 أسيوط
 0.112- 2.652 2.649 2.688 2.621 *أخرىمحافظات 

 0.067+ 2.830 2.850 2.863 2.780 راضي قديمةأ
 0.098+ 2.862 2.842 2.884 2.860 الدقهلية

 0.045+ 2.809 2.612 2.923 2.910 المنيا
 0.222- 2.542 2.558 2.457 2.621 *محافظات أخرى

 0.270- 2.601 2.587 2.569 2.646 جديدة أراضي
 0.485- 2.279 2.479 2.081 2.290 الوادي الجديد

 0.949- 1.815 1.896 1.800 1.760 مطروح
 2.387- 0.377 1.000 0.869 0.340 جنوب سيناء
 1.211- 1.553 1.512 1.501 1.680 شمال سيناء
 0.538- 2.226 2.425 2.053 2.206 *محافظات حدودية أراضي

 0.061+ 2.825 2.826 2.860 2.790 الوجه البحريإجمالي محافظات 
 0.088+ 2.852 2.929 2.836 2.800 مصر الوسطى إجمالي محافظات
 0.088- 2.676 2.673 2.705 2.650 مصر العليا إجمالي محافظات

 0.338- 2.426 2.546 2.313 2.430 *إجمالي محافظات خارج الوادي
 0.0 2.764 2.786 2.770 2.735 إجمالي الجمهورية

 .طن 2.75 بكل منها أقل منإنتاجية الفدان * محافظات 
نشرة  –لزراعي واإلحصاءااإلدارة المركزية لالقتصاد -قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
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ي ف ملألقالياألهمية النسبية إلنتاج القمح وفقا 
 (2014-2016متوسط الفترة )

 

-2014مليون طن في متوسط الفترة ) 9.410اج القمح بالجمهورية بلغ حوالي إنتتشير البيانات إلى أن إجمالي  
من إجمالي  %54مليون طن يمثل نحو  5.113إنتاج محافظات الوجه البحري حوالي إجمالي بلغ ( حيث 2016

، 1.688، 1.801هورية، وبلغ إنتاج محافظات مصر الوسطى ومصر العليا وخارج الوادي حوالي مإنتاج الج
ب، ويمكن القول أن على الترتي هوريةممن إجمالي إنتاج الج %9، %18، %19مليون طن يمثل نحو  0.808
يأتي من األراضي القديمة واألراضي الجديدة  من اإلنتاج الكلي من القمح  %4.5، %13.4، %82.1نحو 

 ترة.في متوسط نفس الفواراضي المحافظات الحدودية على الترتيب 

  

54%

19%

18%

9%

الوجه البحري مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادي

82.12%
13.36%

4.52%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي محافظات حدودية

ي في األهمية النسبية إلنتاج القمح وفقا لنوع األراض
(2014-2016)متوسط الفترة 
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والمنيا وكفر ظات الشرقية والبحيرة والدقهلية محاف ( تصدر2014-2016) في متوسط الفترةبيانات الوتشير 
، 815، 1037، 1177محافظات الجمهورية من حيث إنتاج القمح والبالغ حوالي  والفيوم وسوهاج  الشيخ وأسيوط

، %6.6، %6.8، %7.6، %8.7، %11، %12.5ألف طن تمثل نحو   528، 555، 619، 637، 718
أتي بعد هذه المحافظات تمن إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب، ثم  5.6%، 5.9%
لمحافظة  مالي إنتاج الجمهورية(من إج %4.5)يمثل نحو  ألف طن 421حوالي محافظة بإنتاج تراوح بين  12

في ، وتأتي لمحافظة األقصر من إجمالي إنتاج الجمهورية( %1.1ألف طن )يمثل نحو  103الغربية وحوالي 
حيث بلغ إجمالي إنتاج القمح  ،ألف طن 100 القمح في كل منهاإنتاج  ال يتجاوزمحافظات الترتيب األخير سبع 

من إجمالي إنتاج القمح بالجمهورية في متوسط نفس  %1.6مثل نحو ألف طن  154هذه المحافظات حوالي في 
 .الفترة

 (.2014-2016النسبية إلنتاج القمح في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة ) األهمية
 % ألف طن اإلنتاج

 السنة الجمهورية إجماليمن 
 متوسط الفترة 2016 2015 2014 المحافظة

(2014-2016) 
 12.5 1177 1174 1257 1100 الشرقية
 11.0 1037 1051 1016 1042 البحيرة
 8.7 815 826 788 832 الدقهلية
 7.6 718 689 762 704 المنيا

 6.8 637 632 623 657 كفر الشيخ
 6.6 619 625 629 603 أسيوط
 5.9 555 499 600 565 الفيوم
 5.6 528 538 534 511 سوهاج
 4.5 421 411 428 423 الغربية
 4.4 418 402 410 442 المنوفية

 4.3 407 413 425 381 بني سويف
 4.1 390 461 410 300 الوادي الجديد

 4.1 383 389 394 365 النوباريةمنطقة 
 3.0 285 277 273 304 قنا

 2.2 203 198 208 203 اإلسكندرية
 1.7 158 152 160 163 القليوبية
 1.6 154 144 171 147 أسوان

 1.3 127 115 130 137 اإلسماعيلية
 1.3 121 98 138 128 الجيزة
 1.2 103 99 99 110 األقصر

 1.6 154 151 150 162 *محافظات أخرى
 54 5113 5076 5136 5126 الوجه البحريإجمالي محافظات 
 19 1801 1699 1925 1779 مصر الوسطى إجمالي محافظات

 18 1688 1682 1707 1675 مصر العليا إجمالي محافظات
 9 808 885 839 700 إجمالي محافظات خارج الوادي

 100 9410 9343 9608 9280 إجمالي الجمهورية

 ألف طن. 100* محافظات إنتاج القمح بكل منها أقل من 
نشرة  –لزراعي واإلحصاءااإلدارة المركزية لالقتصاد -قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
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 حـاف القمــصنأ
يتم اختيار اصناف القمح المالئمة والتي تناسب زراعتها الظروف البيئية السائدة في مناطق زراعة القمح 

الجمهورية، والتي تقوم وزارة الزراعة بتوزيعها على المزارعين وهذه األصناف المستنبطة على مستوى المختلفة 
 18كثر من أتوزيع تقاوي تم ، و االنفراطلرقاد و بمعرفة برنامج بحوث القمح عالية اإلنتاجية ومقاومة لألمراض وا

وتركز وزارة الزراعة ، 2017/2018في موسم الزراعة  صنف من القمح على مستوى جميع محافظات الجمهورية
المعتمدة التقاوي زيادة كمية على منذ الموسم الزراعي السابق خالل مركز البحوث الزراعية واستصالح األراضي من 

("، 12)سيدس" ("،171"جيزة)من أهمها الموزعة على المزارعين من أصناف القمح عالية اإلنتاجية والتي 
("، "بني 1)بني سويف("، "2(، "مصر)1)، مصر("1)شندويل"، ("11"جميزة) ("،14)سدس"، ("13"سيدس)
من احتياجاتهم  %50قادرة على تزويد المزارعين بـ التقاوي اإلدارة المركزية إلنتاج وحاليا اصبحت ، ("2سويف)

زارعين من احتياجات الم %70ويهدف البرنامج إلى تلبية ما يصل إلى  صنفا، 28القمح المعتمدة من تقاوي من 
 .على مدى العامين المقبلين

من  %89تمثل نحو حيث تنتشر أصناف القمح المستخدمة في صناعة رغيف الخبز على مستوى الجمهورية و 
جمالي إنتاج القمح، أما أصناف القمح الديورم  بني "والتي تتمثل في أصناف إجمالي المساحة المزروعة بالقمح وا 
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المستخدم في صناعة  ("4("، سوهاج)3)سوهاج"، ("6)بني سويف("، "5"بني سويف)، ("4)بني سويف"، ("1)سويف
وسطى والعليا خاصة بني سويف والمنيا واسيوط تتركز زراعته في بعض محافظات مصر البجانب الخبز المكرونة 

إجمالي  منمن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح و  %11صناف نحو هذه األوسوهاج حيث تمثل إجمالي مساحة 
بإعداد خريطة صنفية لتقاوى محصول مركز البحوث الزراعية تكليف تم  2017في أوائل سبتمبر و  .إنتاج القمح

 موضح بها التقاوى التى تتناسب مع طبيعة كل محافظة وتطبيق 2017/2018للقمح القمح للموسم الشتوى 
نشر األصناف الجديدة من محصول القمح والتى تم اعتمادها ، والتأكيد على منظومة تقاوى القمح لهذا الموسم

وسط انتاجية والذي يعطى مت ("95)سخا"خاصة أصناف  ية ومقاومتها لألمراض المختلفةوتمتاز بإنتاجيتها العال
، طن/فدان( 3.9) أردب للفدان 26والذي تصل انتاجيته الى  ("7)بني سويف"، وطن/فدان( 3.6) أردب للفدان 24

 3.3) أردب للفدان 24و 22حيث تتراوح متوسط انتاجيتهما ما بين (" 1)شندويل"و ("14)سدس"فضاًل عن صنفي 
ف التي ضعفت قدرتها على مقاومة األمراض نتيجة فضاًل عن استبعاد األصناطن/فدان( على الترتيب،  3.6و

وقد  .التغيرات المختلفة، وتوعية المزارعين باستخدام األصناف الجديدة، ضمانًا لزيادة االنتاجية، وجودة المحصول
("، 13("، "سدس)1أصناف القمح "سدس)من وقف أكثار التقاوي تضمن  13/01/2018صدر قرار وزاري بتاريخ 

وذلك  ("3("، "سوهاج)1("، "سوهاج)4("، "بني سويف)3("، "بني سويف)10("، "جميزة)7"جميزة)("، 93"سخا)
 .ترشيدُا الستهالك المياه

 

زيادة زراعة القمح على مصاطب على وزارة الزراعة واستصالح األراضي من خالل مركز البحوث الزراعية  تعمل
وقد تضاعفت الزراعة على مصاطب بثالثة أضعاف  ،باستخدام أصناف عالية اإلنتاجية)أحدى طرق زراعة القمح( 

موسم الزراعة في ألف فدان  795حوالي  إلى 2013/2014موسم الزراعة في ألف فدان  270 حوالي من
وتعتزم  ،ة وكفر الشيخ والدقهليةالشرقية والبحير المنتجة للقمح وهي في المحافظات األربع الرئيسية  2016/2017

 نحو إلىالقمح نتاج زيادة إزيادة مساحات القمح باستخدام هذه الطريقة بهدف وزارة الزراعة واستصالح األراضي 
  على مدى السنوات الثالث المقبلة.مليون فدان  2

أهمها صنف من أصناف القمح وكان من  19زراعة أكثر من  2015/2016موسم الزراعة تم في وقد 
إجمالي حيث بلغت  "(5)"، "بني سويف(93)، "سخا"(11)"جميزة"، (168)"جيزة "،(1)"مصر ،"(12)"سدس

ن إجمالي المساحة المزروعة م %77.8 فدان تمثل نحومليون  2.611 حوالي بهذه االصنافالمساحة المنزرعة 
 ،"(2)المساحة المزروعة بأصناف "مصر، وتأتي بعد هذه األصناف مليون فدان 3.353البالغ حوالي و  القمحب

" حيث بلغت المساحة المنزرعة بتلك األصناف نحو (94)"، "سخا(171)جيزة""، (1)بني سويف" ،"(9)"جميزة
من إجمالي مساحة  %2.1، %2.6، %3.5 ،%5، %5.9ألف فدان تمثل نحو  71، 88، 117، 166، 199

ألف فدان نحو  101ف من القمح  والبالغة حوالي اصنأ 10القمح على الترتيب، ومثل إجمالي مساحة أكثر من 
  .2015/2016 في موسممن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح  3.1%

 المساحة المزروعة بأصناف القمح
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12سدس  1مصر 168جيزة  11جميزة 
93سخا  5بنى سويف 2مصر 9جميزة
1بني سويف 171جيزة 94سحا أخرى

 .2015/2016موسم الزراعة أصناف القمح بالجمهورية في المزروعة بمساحة الجمالي إ
  المساحةإجمالي  البيان

ألف  الصنف
 فدان

 من %
 إجمالي 

 22.4 751 (12)سدس

 15.6 524 (1مصر)

 14.9 500 (168)جيزة

 12.5 419 (11)جميزة

 6.4 215 (93)سخا

 6.0 202 (5)بنى سويف

 5.9 199 (2مصر)

 5.0 166 (9جميزة)

 3.5 117  (1بني سويف)

 2.6 88 (171جيزة)

 2.1 71 (94سخا)

 3.1 101 *أخرى

 100 3353 الجمهورية
 .الجمهوريةمساحة  إجماليمن  %1اقل من المساحة المزروعة لها * أصناف تمثل 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .2017مايو  –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

 

عد الظروف المناخية ومصدر مياه الري ونوع التربة من اهم المحددات المؤثرة على إنتاجية أصناف القمح. حيث ت
ف من اصنأ 9وقد حقق  طن 2.85ديمة نحو بلغ متوسط إنتاجية فدان القمح باألراضي الق 2016أنه في عام 

فدان لصنف طن/ 2.857جية بين حد أدنى بلغ نحو القمح إنتاجية أعلى من هذا المتوسط، حيث تراوحت هذه اإلنتا
كما بلغت إنتاجية أصناف القمح في  ".(1)شندويلفدان لصنف "/طن 3.098" وحد أعلى بلغ نحو (12)سدس"

من القمح لهذا المتوسط أصناف  عشرة،  وفاقت إنتاجية 2016في عام طن/فدان  2.569األراضي الجديدة نحو 
 2.684" وحد أعلى بلغ نحو (93سخا)لصنف "طن/فدان  2.576أدنى بلغ نحو حيث تراوحت إنتاجيها بين حد 

البالغة المحافظات الحدودية وأخيرا بالنسبة إلنتاجية أصناف القمح في أراضي  .("11جميزة)فدان لصنف "طن/
أصناف للقمح هامه في هذه األراضي وهي خمسة فيمكن تحديد  2016 في عامطن/فدان  2.425حوالي 

، 2.550، 2.615، 2.626حيث بلغت إنتاجيتها نحو " 4"، "سوهاج12، "سدس"1شندويل""، 2مصر""، 1مصر"
" من أصناف القمح عالية 4سوهاجفدان على الترتيب، ومن المالحظ أيضا أن صنف "طن/ 2.475، 2.544

المنخفضة اإلنتاجية  فدان بهذه األراضي بالمقارنة بمثيلتها 2000اإلنتاجية ولكن كانت مساحتها المنزرعة ال تتعدى 
" وقد يرجع ذلك لكونها أصناف تجارب تم زراعتها ألول مرة في هذه النوعية من األراضي في عام 171مثل "جيزة
رتفاع نفس العام إلمن المحافظات الحدودية ، بينما اتساع مساحة زراعة أصناف القمح في األراضي 2016

 ".2مصر" "،12سدس"، "1مصروهي على الترتيب "إنتاجيتها 

 أصناف القمحإنتاجية 
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 .2016إنتاجية الفدان ألصناف القمح بالجمهورية في عام 
 حافظات حدوديةأراضي م أراضي جديدة أراضي قديمة

فدان/طن الصنف  الفرق من 
 الفرق من طن/فدان الصنف اإلجمالي )طن(

 الفرق من طن/فدان الصنف اإلجمالي )طن(
 اإلجمالي )طن(

 0.201 2.626 (1مصر) 0.115 2.684 (11)جميزة 0.248 3.098 (1)شندويل
 0.190 2.615 (2)مصر 0.065 2.634 (1مصر) 0.228 3.078 (12جميزة)
 0.125 2.550 (1)شندويل 0.065 2.634 (2)مصر 0.090 2.939 (1مصر)

 0.119 2.544 (12)سدس 0.065 2.634 (1)شندويل 0.085 2.935 (1)بنى سويف
 0.050 2.475 (4سوهاج) 0.064 2.633 (12)سدس 0.073 2.923 (5)بنى سويف
    0.064 2.633 (1)بنى سويف 0.067 2.917 (6)بنى سويف

    0.064 2.633 (6)بنى سويف 0.057 2.906 (11)جميزة
    0.021 2.590 (5)بنى سويف 0.020 2.870 (2)مصر
    0.011 2.580 (4سوهاج) 0.008 2.857 (12)سدس

    0.007 2.576 (93)ســـخا   
 0.402- 2.022 أصناف أخرى* 0.025- 2.544 أصناف أخرى* 0.209- 2.640 *أصناف أخرى

 0.000 2.425 إجمالي األصناف 0.000 2.569 إجمالي األصناف 0.000 2.850 إجمالي األصناف
 .إنتاجية الفدان لها اقل من مثيلتها إلجمالي األصناف* أصناف 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر
 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
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 من إجمالي %64.4، منها نحو 2016في عام طن مليون  9.343بلغ إجمالي إنتاج أصناف القمح حوالي 

حيث بلغ  "(11جميزة)"، "(168)"جيزة(، 1، مصر)"(12)"سدسللقمح وهي   أصنافأربع من  تحققت اإلنتاج هذا
، وجاءت بعد هذه األصناف على الترتيبطن مليون  1.202، 1.203، 1.507، 2.102أنتاج هذه األصناف نحو 

  "،(171جيزة)"،"(1)"بني سويف (،9جميزة) "،(2)"، "مصر(93سخا)"، "(5سويف) بني"ناف كل من أص
، %6.2، %6.2تمثل نحو ألف طن  192، 220، 332، 467، 555، 580، 583"، بإنتاج بلغ نحو (94)"سخا
بينما بلغ إجمالي إنتاج أكثر من  على الترتيب،من إجمالي إنتاج القمح  2%، 2.4%، 3.6%، 5%، 5.9%

من إجمالي إنتاج القمح على مستوى الجمهورية  %4.3يمثل نحو ألف طن  400من القمح حوالي ثمانية أصناف 
 .2016في عام 

6120أصناف القمح بالجمهورية في عام إنتاج   
 إجمالي اإلنتاج البيان

 

 ألف الصنف
 إردب

ألف 
 طن

 من %
 إجمالي

 22.5 2102 14014 (12)سدس
 16.1 1507 10050 (1مصر)
 12.9 1203 8018 (168)جيزة
 12.9 1202 8011 (11)جميزة

 6.2 583 3884 (5)بنى سويف
 6.2 580 3867 (93)سخا

 5.9 555 3699 (2مصر)
 5.0 467 3114 (9جميزة)

 3.6 332 2214  (1بني سويف)
 2.4 220 1468 (171جيزة)
 2.0 192 1278 (94سخا)

 4.3 400 2668 *أخرىأصناف 

 100 9343 62284 الجمهورية
 .الجمهوريةإنتاج إجمالي من  %1* أصناف تمثل اقل من 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر
 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

 القمحوتكاليف إنتاج الفدان وأرحبيه فدان السعر املزرعي 

 
من المزارعين استنادًا  2017ي لعام المصرية شراء محصول القمح المحلأعلنت الحكومة  2017يناير  5في 

، والمستمدة من المتوسط المتحرك لألسعار التي تدفعها الهيئة العامة للسلع العالميإلى األسعار السائدة في السوق 
 طن/دوالر 200مح خالل الشهرين السابقين، والتي بلغت نحو اتها من القيالتموينية التابعة لوزارة التموين مقابل مشتر 
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أعضاء من  دغير أن تقلبات أسعار الصرف دفعت أكبر اتحاد للمزارعين وعد  ،2017 في منتصف شهر مارس
ستقر سعره ما بين وا المحدد مسبقااللجنة الزراعية الممثلة في البرلمان للمطالبة بزيادة سعر الشراء فوق السعر 

كل من وزير الزراعة أعلن  2017في الثامن من مارس وبعد اجتماع مجلس الوزراء  ،طن/دوالر 227-230
 والذي وتكاليف اإلنتاجفقا لدرجة نقاء المحصول و المحلي أسعار شراء القمح واستصالح األراضي ووزير التموين 

" 23.5"جنيها بنسبة نقاوة  575، و"23"جنيها بنسبة نقاوة  565، "22.5"إلردب بنسبة نقاوة لجنيها  555بلغ 
طن الذي دفعته /دوالر 211طن، وهو قريب جدًا من سعر الـ/دوالر 214جنيه لإلردب بما يقابل  556بمتوسط 

مقابله المحلي ويعد مقارنة سعر استيراد القمح ب الشركة لشراء القمح المستورد والذي اشترته في آخر مناقصة لها.
عند تحديد  يجب، ولذلك ةن مثيله المستوردعجودة نوعية االقماح المصرية الرتفاع  ة وذلكال تعد مقارنة عادل

بجانب محليا معيار نسبة البروتين باالقماح الموردة يراعى أن  2017/2018موسم الحالي للقمح لتوريد اسعر ل
ويخلو تماما من فطر  %16تتخطى نسبة البروتين في القمح المحلي نسبة ، حيث هدرجة نقاوته وتكاليف إنتاج

بالمستورد، في حين سمحت الحكومة باستيراد أقماح تحتوي على  %12السام، بينما ال تتجاوز النسبة  "اإلرجوت"
 .السام "اإلرجوت"من الفطر  %0.05نسبة ال تتجاوز 

رعي بشكل تدريجي للمحصول الرئيسي للقمح )الحبوب( خالل تشير البيانات اإلحصائية إلى ارتفاع السعر المز 
 3.7إلى حوالي  2013 ألف جنيه عام 2.580(، حيث ارتفع سعر طن القمح من حوالي 2013-2017الفترة )

، وجاء على الترتيب 2016عام و  2013عن مثيله في عام  %33.4، %43.4بزيادة نحو  2017ألف جنيه عام 
حدث . كما كنتيجة لتطبيق سياسة تعويم الجنيه 2017أسعار القمح المحلي في عام  هذا االرتفاع الملحوظ في

 2013جنيهًا عام  155، حيث زاد هذا السعر من حوالي ر حمل تبن القمح خالل نفس الفترةارتفاع مستمر لسع
م وعا 2013 عن مثيله في عام %51.5، %61.3أي بزيادة تقدر بنحو  2017جنيها عام  250إلى حوالي 

 .على الترتيب 2016
 لقمح اإلنتاج الكلي لالسعر المزرعي وسعر التوريد الحكومي والكمية الموردة من المزارعين للحكومة ونسبته من 

 (.2013-2018)خالل الفترة 

 السنوات
 للمحصول السعر املزرعي

 سعر التوريد
 )جنيه/طن(

 اإلنتاج الكلي
 )ألف طن(

 الكمية املوردة
 الرئيسي

 )جنيه/طن(
 الثانوي

 % من اإلنتاج الكلي )ألف طن( )جنيه/محل(

2013 2580 155 2667 9460 3500 37.0 

2014 2740 158 2785 9280 3640 39.2 
2015 2735 162 2800 9608 3700 38.5 
2016 2773 165 2800 9343 4545 48.6 
2017(1) 3700 250 3767 8753 3750 42.8 

8201* 4150 252 4200 9669 4225 43.7 
 ( بيانات غير منشورة   * قيم متوقعة. 1)
نشرة  –صاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية لالقت-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -1: المصدر 

 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
 التموين بيانات غير منشورة.سجالت وزارة -2
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جنيه للطن قبل  2800بمقارنة متوسط السعر البالغ فأما بالنسبىة لسعر توريد القمح المحدد من قبل الحكومة 
وسياسة  2016نوفمبر  3الجنيه في  تعويمجنيه للطن بعد  3767ومتوسط  2016عام تعويم الجنيه المصري 

من توريد ، فإن دخل المزارعين 2017عام  مارسالثامن من  المصرية فيالتسعير الجديدة التي أعلنتها الحكومة 
 2017المحدد لتوريد القمح لموسم حصاد القمح لعام السعر  يساعد، حيث %34.5بنحو  الطن من القمح يزيد

قمح رير المن الممارسات االحتيالية، والتي من خاللها يقوم عديمي الضمير المتالعبين بالنظام بتمتقليل العلى 
ويعتبر العديد من تجار القمح نظام التسعير الجديد خطوة إيجابية في االتجاه الصحيح  ،المستورد على أنه محلي

 مما يوفر الكثير من الموارد التي يمكن استخدامها بشكل أفضل لدعم المزارعين بإتاحة المدخالت بأسعار معقولة
 .ونشر المعرفة والتقنيات المتقدمة

من خالل بنك التنمية واالئتمان الزراعي والشركة  ح للحكومةالمزارعين لكميات من إنتاجهم من القم وبالنسبة لتوريد
من  والمحافظينواستصالح األراضي وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة ذته العامة للصوامع، وكنتيجة لما اتخ

جراءات  فى ضوء المالحظات التى رصدها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من  صارمةاستعدادات وا 
 2017يوليو15إلى  2017مايو15حقق موسم توريد القمح خالل الفترة من  العام الماضىفي مجلس النواب 

تمثل نحو مليار جنيه(  13مليون طن في هذا الموسم )بقيمة حوالي  3.750، حيث تم توريد نحو اً حا ملحوظنجا
تم توريدها مليون طن التي  3.6متوسط الــ أقل من وهو المحقق لنفس الموسم  من إجمالي إنتاج القمح 42.8%

مليون طن  4.5وأقل بكثير من الــ  %3.8بنحو  (2013-2015) الماضيةسنوات ثالث على مدى للحكومة 
 .%17.5بنسبة  2016 عام  المزعوم أنه قد تم شراؤها من المزارعين في

تسلمتها مليون طن  3.4مليون طن منه حوالي  3.750ويشار هنا أن كمية القمح الموردة للحكومة والبالغة حوالي 
لشركات المكرونة التابعة للقطاعين تم تخصيصها ألف طن قمح صلب  350وحواليالهيئة العامة للسلع التموينية، 

 .ونة خالل الفترة القادمةالعام والخاص لتخفيض فاتورة االستيراد وتثبيت أسعار المكر 
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ذا ما تم االخذ في االعتبار تكاليف إنتاج طن القمح ونسبة ال مزارع فمن متوقعة الرتفاع تكاليف المعيشة للوا 
من المنتظر أن يعلن في منتصف شهر ) 2017/2018المتوقع أن يبلغ سعر توريد الحكومي القمح للموسم 

من متوسط سعر حد ما إلى أقل جنيه/طن وهو  4200جنيه لالردب )بما يعادل  630نحو  (2018مارس 
 2016/2017جنيه/إردب عن مثيله في موسم  65( بزيادة حوالي 2018استيراد طن القمح المتوقع في عام 

الكميات الموردة للحكومة من أن يحدث زيادة ملحوظة في  8201 من المتوقع في عام، و %11.5تمثل 
حيث من المتوقع أن تصل  ،2017كنتيجة لإلجراءات التي ساهمت في نجاح موسم توريد القمح  مزارعينال

( اإلنتاج المتوقع في نفس العامإجمالي من  %43.7 نحوتمثل )مليون طن  4.225حوالي إلى هذه الكمية 
من المتوقع في الحكومي فووفقا للسعر التوريد  .2017عن مثيله المحقق في عام في  %12.7بزيادة نحو 

بنسبة زيادة  (جنيه 4150حوالي جنيه/إردب )يعادل  622.5حوالي   أن يصل السعر المزرعي 8201عام 
، كما يتوقع في نفس العام أن يصل السعر المزرعي لحمل تبن 7201عن مثيله في عام  %12.2تبلغ نحو 

 .2017 يله في عامعن مث %0.8جنيهًا بنسبة زيادة تبلغ نحو  252القمح حوالي 

 

الذي  يعتبر مزارعو مصر من أكثر مزارعي القمح إنتاجا في العالم ومع ذلك فإن متوسط مساحات اإلنتاج الصغيرة
بعد خاصة  السبب الرئيسي الذي جعل الحكومة تحتفظ بسعر شراء مرتفع فدان( وهو 2.38) يبلغ أقل من هكتار

وكنتيجة لبدء الحكومة  .أصبح المزارعون أكثر قدرة على المنافسة بالنسبة للمنتجين األجانبو  الجنيهأن تم تعويم 
 التي تعتمد على الوقودإنتاج القمح تكاليف خدمات زادت  2016ء من عام اابتدلدعم الوقود التدريجي خفض في ال

تكاليف هذه المدخالت في ومن المتوقع زيادة  ،%28 نحو بمتوسط بلغ (مثل: إعداد األرض، الري، الحصاد)
 .2017في عام  %43بنحو خفض الحكومة لدعم الوقود زيادة المختلفة لإلنتاج بسبب 

ألف  7.054من حوالي  زادعلى مستوى الجمهورية تكاليف فدان القمح إجمالي توضح البيانات اإلحصائية أن و 
 حيث زاد، %41.8بنسبة زيادة بلغت نحو  2017 جنيه في عام آالف 10إلى حوالي  2016 جنيه في عام
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الف جنيه  3.85من حوالي  (تكاليف إنتاج فدان القمح بدون إيجار)إجمالي المتغيرة إنتاج القمح إجمالي تكاليف 
زيادة الوكانت أكثر ، %50.7بنسبة زيادة بلغت نحو  2017ألف جنيه في عام  5.8إلى حوالي  2016في عام 
 2016دي والمبيدات والسماد الكيماوي حيث تضاعفت من عام مثل في السماد البلد مستلزمات اإلنتاج في بنو 

العمليات على الترتيب، ومن حيث العمليات الزراعية كانت بنود  %117 ،%164 ،%224بنحو  2017إلى عام 
تكاليف إنتاج فدان القمح حيث تمثلت في قيمة زيادة في اجراءها الخدمة اآللية حققت أعلى التي تعتمد على 

على الترتيب،  %98، %137، %178نحو بعمليات الخدمة الزراعية وتحضير األرض للزراعة والري والتي زادت 
ألف جنيه في عام  4.2إلى حوالي  2016ألف جنيه في عام  3.205كما زاد إيجار الفدان القمح من حوالي 

 .%31بنسبة زيادة بلغت نحو  2017

يجار تكاليف إنتاج   (2015-2018خالل الفترة )بالجنيه فدان وا 

 (2015-2017) متوسط الفترة 2017)1( 2016 2015 السنة
2018* 

 من اإلجمالي % جنيه بنود التكاليف

 2112 20.1 1517 1805 1392 1354 أجور عمال
 1603 14.4 1091 1370 1008 895 آالت خدمة

 1404 10.0 755 1200 553 513 ثمن سماد كيماوي
 452 4.8 360 400 350 331 مصاريف عمومية

 424 4.4 334 375 325 301 ثمن تقاوي
 400 2.6 196 360 111 116 ثمن سماد بلدي

 339 2.3 177 290 110 130 ثمن مبيدات
 6734 58.6 4430 5800 3849 3640 اإلنتاججملة تكاليف مستلزمات 

 1451 12.6 949 1250 805 792 الحصاد

 894 10.4 783 770 810 770 التسميد

 1045 7.8 593 900 454 423 الري

 894 6.1 464 770 325 296 تحضير األرض للزراعة

 627 6.0 457 540 435 396 التقاوي والزراعة

 465 4.8 360 400 350 331 مصاريف عمومية

 522 4.4 332 450 295 250 نقل المحصول

 430 3.9 295 370 249 267 مقاومة اآلفات

 406 2.6 197 350 126 115 الخدمة الزراعية

 6734 58.6 4430 5800 3849 3640 جملة تكاليف العمليات الزراعية

 6734 58.6 4430 5800 3849 3640 إجمالي التكاليف المتغيرة

 4746 41.4 3131 4200 3205 1987 اإليجار

 11480 100 7561 10000 7054 5627 المجموع الكلي للتكاليف

 ( بيانات غير منشورة   * قيم متوقعة. 1)
نشرة  –لزراعي واإلحصاءااإلدارة المركزية لالقتصاد -قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر 

 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 
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يجار فدان القمح إجمالي تكاليف اإلنتاج المتغيرة و بلغ  (2015-2017) وفي متوسط الفترة  4.430 حواليا 
ألف  7.561فدان القمح البالغ حوالي إنتاج من إجمالي تكاليف  %41.4، %58.6 نحوالف جنيه مثل  3.131

أجور قيمة من  كالمستلزمات اإلنتاج لتكاليف إنتاج فدان القمح المتغيرة ومثلت أهم بنود  ،على الترتيب جنيه
من إجمالي تكاليف  %76نحو إجمالي  قيمتهم  مثلتوالتي العمالة البشرية وأجور اآلالت والسماد الكيماوي 

كل من عمليات الزراعية للتكاليف إنتاج فدان القمح المتغيرة ح، بينما مثلت أهم بنود مستلزمات اإلنتاج لفدان القم
من  %73.3نحو قيمتهم إجمالي  والتي مثل والزراعة تحضير األرض للزراعةالري و و  التسميدو  قيمة الحصاد

 مح.لفدان الق ةالعمليات الزراعياليف إجمالي تك

20.1%

14.4%10.0%

2.6%

2.3%
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مصاريف عمومية
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ثمن مبيدات

اإليجار

(2015-2017)وااليجار في متوسط الفترة األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان القمح طبقًا لبنود مستلزمات اإلنتاج
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التكاليف المتغيرة اإليجار إجمالي التكاليف

جمالي تكاليف فدان القمح خالل الفترة  (2013-2018)التكاليف المتغيرة واإليجار وا 
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الشتوي  يالستعداد للموسم الزراعلويجب األشارة إلى أن وزارة الزراعة واستصالح األراضي وضعت خطة متكاملة  
الشتوية وخاصة  خاصة بتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي من األسمدة والتقاوي لزراعة المحاصيل 2017/2018

، لمنع تسرب األسمدة توزيعن رقابية مشددة لمتابعة عمليات لجالتي منها تشكيل واإجراءات  القمح من خالل عدة
الحين الذين يزرعون ، لمنح المقررات للف”رأس الغيط“على ، وعمل معاينات فعلية األسمدة المدعمة للسوق السوداء

التى تحدث مع بعض أصحاب  قط، وذلك تجنبا لعمليات التالعبوليس لمجرد امتالك الحيازة ف األرض بالفعل
الحيازات، باإلضافة إلى إلزام مصانع اإلنتاج بتوفير جميع الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة لتغطية احتياجات 

من بين ضوابط توزيع األسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية،  أنو سم الشتوى. وكشف تقرير لوزارة الزراعة، المو 
تشكيل غرف عمليات لتوزيع األسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات 

على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة  اءمن التالعب وتجار السوق السودالسمادية للموسم الشتوى، للحد 
، أما بالنسبة للتقاوي فقد تم توفير منافذ لبيع التقاوي الجديدة، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق

مع توزيع تقاوي القمح على المزارعيين من خالل لجان مختصة بإنتاج  سواء التابعة لإلدارة أو الجمعيات الزراعية
لموسم تم تطبيق منظومة تقاوى القمح الجديدة ، وقد للتأكد من مطابقة األقماح للمواصفات المحددة عالمًيالتقاوي ا

إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوى وذلك بعد  صنفا عالية اإلنتاجية 19ب من در إبتوفير مليون  2017/2018
 .لحصول المزارع على تقاوى معتمدة بعد درجة األساس مباشرة

وفقا لنسبة التضخم التكاليف المتغيرة لفدان القمح بنود أن تستمر الزيادة في قيمة  2018ومن المتوقع في عام 
، 2017ها في عام عن مثيل %16.1نحو تبلغ ف جنيه بنسبة زيادة أل 6.734إلى حوالي إجماليها تصل أن 

ه بنسبة زيادة نيف جأل 4.764لى حوالي لتصل إالقمح ومن المتوقع في نفس العام أن تزيد قيمة إيجار فدان 
، أي أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة تكاليف إنتاج فدان 2017عام في عن مثيلتها  %13نحو تبلغ 

 .2017عام في عن مثيلتها  %14.8نحو تبلغ بنسبة زيادة ألف جنيه  11.480القمح حوالي 

41.4%

الحصاد

التسميد

الري

تحضير األرض للزراعة

التقاوي والزراعة

مصاريف عمومية

نقل المحصول

مقاومة اآلفات

الخدمة الزراعية

اإليجار

(2015-2017)األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان القمح طبقًا لبنود العمليات الزراعية وااليجار في متوسط الفترة 



 2018فبراير-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح

- 25 - 

 

نتاجية وتكاليفمحصول الرئيسي والثانوي للسعار المزرعية األأربحية الفدان بكل من تتأثر  نتيجة كو  ،الفدان وا 
 جنيه فأل 9 لفدان القمح من حوالي الكلي  االيراد(  زاد 2013-2017خالل الفترة )رتفاع إنتاجية فدان القمح ال

في  هعن مثيل %52بنسبة زيادة بلغت نحو  2017ألف جنيه في عام  13.7إلى حوالي  2013في عام 
في عام  بالمقارنة بمثيله %108 بنحو 2017في عام  فدان القمح إنتاج إجمالي تكاليف في حين زاد ، 2013عام

إلى حوالي  2013عام في جنيه ف أل 4.2 من حواليفدان القمح صافي عائد مما انعكس ذلك في نقص  ،2013
 .%12.2بلغت نحو نقص نسبة ب 2017عام  ف جنيهأل 3.7

جمالي التكاليف اإليراد إجمالي  (8201 – 3120قمح على مستوى الجمهورية خالل الفترة )الصافي عائد فدان و وا   
6201 2015 2014 2013 السنة البيان  )1(2017 2018*  

 السعر المز رعي للمحصول
 4150 3700 2773 2735 2740 2580 (طن/الرئيسي )جنيه

 252 250 165 162 158 155 (حمل/ثانوي )جنيه
 حصولمإيراد ال

 12541 10660 7726 7576 7494 7227 (فدان/الرئيسي )جنيه
 3024 3000 1823 1795 1747 1748 (فدان/)جنيه   ثانوي

 15565 13660 9549 9371 9241 8975 )جنيه/فدان(       جملة اإليراد
 11480 10000 7054 5627 5271 4808 )جنيه/فدان( إجمالي التكاليف

 4085 3660 2495 3744 3970 4167 )جنيه/فدان(     صافي العائد
 ( بيانات غير منشورة   * قيم متوقعة. 1)

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر 

 .أعداد متفرقة –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

توقع مفمن ال 2018وبناًء على التوقع السابق بإنتاجية فدان القمح من المحصول الرئيسي والثانوي في عام 
عن مثيله  %14ألف جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو  15.6 حواليفي هذا العام أن يبلغ إجمالي إيراد فدان القمح 

جمالي2017في عام   2018تكاليف إنتاج فدان القمح في عام ، وبناًء على التوقع لكاًل من إجمالي إيراد وا 
تبلغ نحو زيادة ألف جنيه بنسبة  4.085فمن المتوقع أن يصل صافي عائد فدان القمح في هذا العام حوالي 

 .2017عن مثيله في عام  11.6%
 

 فدان القمحإجمالي إيراد وصافي عائد 
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جملة اإليراد إجمالي التكاليف صافي العائد

جمالي التكاليف وصافي عائد فدان القمح خالل الفترة  (2013-2018)إجمالي اإليراد وا 



 2018فبراير-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح

- 26 - 

 

 السوق العاملي للقمح

 
 

وهي  2017مليون طن في عام  752.8بلغت توقعات منظمة األغذية والزراعة الحالية لإلنتاج العالمي من القمح 
ويرتبط معظم االنخفاض هذا العام باالنخفاض الكبير  ،%1 بنحو مليون طن أو 7.4بحوالي  2016أقل من عام 

 الواليات المتحدةفي توقع أن ينخفض إنتاج القمح من المأستراليا والواليات المتحدة. و لكل من المتوقع في اإلنتاج 
 27.1إلى من القمح  كنداإنتاج من المتوقع انخفاض كما  ،مليون طن 47.4ليصل إلى  %25بنحو  2017عام 

بنحو  االتحاد األوروبيمن المتوقع أن يزداد اإلنتاج في بينما ، 2016عن عام  %15قدره بنقص مليون طن 
 ويعتمد جزء كبير من هذه الزيادة على تحسن اإلنتاج في فرنسا ،2017مليون طن في عام  150ليصل إلى  4%

وعالوًة على ذلك فقد حسنت الظروف المالئمة من جودة القمح بشكل عام مقارنة  ،رتفاع العائدات الكليةكنتجية ال
اد في ألمانيا وبولندا أثرت سلبًا على جودة . وعلى الرغم من أن هطول األمطار في وقت الحص2016بعام 

مليون  83.6ليبلغ نحو اإلنتاج رقما قياسيا يصل توقع أن فمن الم وفي روسيا االتحادية، المحاصيل في هذه الدول
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع اإلنتاجية إلى زيادة إنتاج  وفي أوكرانيا  ،2016ماليين طن عن عام  10طن بزيادة 
مليون طن  14 حوالي في كازاخستانبلغ إنتاج القمح و  ،2017في عام  مليون طن 26.6٪ تعادل 2و القمح بنح
وتأتي  ،2017من المتوقع تحقيق زيادة طفيفة في اإلنتاج لعام ف آسياوفي . 2016عام عن  %7.5 بانخفاض

مواتي إلى زيادة كبيرة في معظم الزيادة من الهند حيث أدى ارتفاع أسعار المشتريات الحكومية وتوافر الطقس ال
عام عن  %6.6بزيادة  مليون طن 98.4في الهند بنحو  2017يقدر إنتاج القمح لعام  الزراعه ونتيجة لذلك

 عن العام السابق %2مليون طن بزيادة  26حوالي  2017القمح في عام بلغ  إنتاج  باكستانوفي ، 2016
أكبر منتج للقمح ) وفي الصين ،الذي ساعد على زيادة اإلنتاجيةالطقس الجيد واالستخدام الموسع لألسمدة كنتيجة 
من  2015يضعها في مستوى مماثل لعام  مليون طن مما 130٪ ليبلغ 1من المتوقع ارتفاع اإلنتاج ( ففي العالم

 أن يرتفع إنتاج القمح في تركيا 2017في عام من المتوقع ففي الشرق األدنى و حيث اإلنتاج العالمي من القمح. 
، بينما من المتوقع أن يظل اإلنتاج كنتيجة للطقس الجيدمليون طن  21.8 حوالي ليبلغ 2016عام عن ٪ 6نحو 
وما زالت النزاعات الجارية تقيد اإلنتاج الزراعي في أفغانستان  ،يران دون تغيير تقريبا مقارنة بالعام الماضيإفي 

ولو  مستويات إنتاج القمح في البلدان الثالثة أقل من المتوسطمن المتوقع أن تظل ف ونتيجة لذلك اسوريو والعراق 
أدت األمطار  شمال أفريقياوفي  .معقولةأن الطقس المواتي في سوريا قد ساهم في الحصول على زيادة سنوية 

حيث قدر بنحو  2017فوق المتوسطة الموزعة بشكل جيد إلى انتعاش حاد في إنتاج القمح في المغرب في عام 
وبالمثل سجلت الجزائر  ،والذي تأثر سلبا بالطقس الجاف 2016أي أكثر من ضعف إنتاج عام  يون طنمل 7.1
في القمح . وتشير توقعات إنتاج من القمح حصاد مساحة أكبرنتيجة لوهو في الغالب القمح  سنويا في إنتاجزيادة 

وتقدر  (2016في عام بعد المستوى العالي االستثنائي الذي سجله ) 2017إلى انخفاض في إنتاج عام  أستراليا
ويعتبر الجفاف خالل  ،٪38بانحفاض سنوي بلغ  مليون طن 21.6بنحو  2017عام نتاج إلالتوقعات األولية 

 القمحاإلنتاج العالمي من 
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المساحة و اإلنتاجية بنقص توقع ل هذا العامإنتاج القمح العامل الرئيسي وراء انخفاض  2017لعام أشهر الشتاء 
وفي أمريكا الجنوبية، من المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج القمح  .2016عام بالمقارنة بعام حصودة في هذا الم

، %18ويرجع معظم هذا االنخفاض إلى توقع انخفاض إنتاج البرازيل من القمح  بنحو  %6بنحو  2017لعام 
من من المتوقع أن يكون إنتاج األرجنتين بينما ، 5.5 إنتاج البرازيلأن يبلغ  2018في عام حيث من المتوقع 

 2018وبالنظر إلى المستقبل، فإن زراعة محصول القمح لعام  مليون طن. 19أعلى من المتوسط الذي يبلغ القمح 
اليات أدى الطقس األكثر جفافا في بعض الو  ي الواليات المتحدةفف ،ال زالت جارية في بلدان نصف الكرة الشمالي

في االتحاد و  ،ومن المتوقع أن تستمر الزراعة حتى نهاية نوفمبر ،مقارنة بالعام السابق الزراعةؤ الرئيسية إلى تباط
في ساعدت األمطار حيث  ،2018رتفع في عام تالقمح يمكن أن  زراعةتشير المؤشرات األولية إلى أن  األوروبي

 .روسيا االتحادية وأوكرانيابتوسع في زراعة القمح ال
 (2016/2017-2015/2018العالمية واستهالك الفرد والسعر العالمي للقمح خالل الفترة )حركة التجارة 

 
 السنة

كمية 
املخزون  (2)التجارة (2)االستخدام (1)املعروض اإلنتاج

 (3)النهائي
استهالك 

 العاملي للفرد
السعر 

 (b)العاملي

 (دوالر/طن) )كجم/سنة( (a)(-----------------مليون طن  -------------------)
2015/2016  733.9 919 710.9 166.7 222.4 66.6 182.71 

6201/2017* 760.2 945 732.8 177.4 245.2 66.7 157.88 
7201/8201** 752.8 968 738.2 175.2 258.2 66.6 173.66 

 2017/2018% تغير 
.10- 5.3+ 1.2- 0.7+ 2.4+ 1.0- 2016/2017عن   +10 

 .أول الفترةلمخزون ا +اإلنتاج ( 1)
 +استخدمات اخرىإجمالي الغذاء+إجمالي العلف  (2)
 تشير البيانات الخاصة بالتجارة إلى الصادرات استنادًا إلى موسم التسويق الذي يبدأ في يناير وينتهي في ديسمبر.( 3)
 نوات التسويق الخاصة بكل بلد على حدة.الفارق بين المعروض واالستغالل وذلك نتيجة لالختالفات في سالنهائي قد ال تساوي المخزون ( 4)

 * قيم تقديرية، ** قيم متوقعة.
Source:  (a)  FAO – "Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets" – ISBN 978-92-5-130012-1, 

November 2017. 
(b) World Bank, data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data. 

 
 

المتحدة، أسفرت المخاوف بشأن الظروف الجوية غير المواتية التي تؤثر على المحصول في كندا والواليات 
باإلضافة إلى عدم اليقين بشأن آفاق اإلنتاج في العديد من الدول الرئيسية المنتجة األخرى، عن أسعار أكثر ثباتا 

. غير أن األسعار المحددة للقمح قد انخفضت بشكل 2016/2017خالل األشهر األخيرة من الموسم التسويقي 
سعر الطن من القمح بلغ متوسط  2017 هر أكتوبروفي ش ،2017/2018مطرد منذ بداية الموسم التسويقي 
، 2017 عن بداية الموسم في شهر يوليو %10دوالرًا أمريكيًا بانخفاض  214األمريكي األحمر الصلب الشتوي 

فمنذ بداية الموسم  ٪. وفي واقع األمر11بنحو  2016ولكنه ما زال أعلى من متوسط السعر في شهر أكتوبر 
ويرجع ذلك في المقام األول  ،من الواليات المتحدة أعلى من مستويات العام الماضي ظلت أسعار تصدير القمح

وقد اتبعت العقود اآلجلة للقمح  ،إلى تقلص اإلمدادات من القمح عالي الجودة في مواجهة الطلب العالمي المتزايد
جلس شيكاغو للتجارة بلغ متوسط سعر تسليم م، و 2017في شهر أكتوبر نهج مماثل منذ بداية الموسم الحالي

 قمحالسعر العالمي لل

http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data
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يعتبر القمح و . 2016% عن شهر أكتوبر  7دوالرًا أمريكيًا للطن، بزيادة 161حوالي  2016خالل شهر ديسمبر
، ضروريًا لصنع أنواع مخصوصة من الخبز ومعظم %15و  13الذي يحتوي على مستويات بروتين ما بين 

القمح هذا الصيف، حيث أدت التحوالت في توقعات وقد ازداد تقلب األسعار لهذا النوع من  ،أصناف المكرونة
وأدت حاالت الجفاف إلى انخفاض محاصيل  ،الطقس بين التنبؤات الجافة واألمطار إلى تغير أسعار القمح صعودا

القمح عالية الجودة في الدول المنتجة الرئيسية، وهي الواليات المتحدة وكندا وأستراليا، حيث تزايدت األسعار إلى 
إلى  2016 وقد قفزت أسعار تصدير القمح األحمر األمريكي الصلب في يوليو، ستوياتها منذ عدة سنواتأعلى م
دوالرًا أمريكيًا للطن في  241.7في مقابل دوالرا أمريكيًا للطن قبل شهر واحد،  300دوالرًا أمريكيًا مقابل  346
 ،دوالرًا أمريكيًا للطن 208ألحمر الربيعي بلغت أسعار القمح الكندي الغربي ا 2016وفي يوليو  ،2016يوليو 

 دوالر في يوليو 319.7إلى  2017دوالرًا أمريكيًا في يونيو  282وارتفعت أسعار تصدير القمح األسترالي من 
ومع ارتفاع أسعار القمح في نصف الكرة الشمالي خالل فترة الصيف، اتبعت العقود اآلجلة للقمح نفس  .2017

إلى أعلى  2017 السيئة إلى ارتفاع أسعار القمح الربيعي عالي الجودة في يوليو الجويةأدت الظروف  االتجاه. فقد
٪، 50مستوياته في أربع سنوات في سوق مينيابوليس لتجارة الحبوب. وارتفعت أسعار العقود اآلجلة للقمح بنسبة 

، حيث انخفضت 2017ًا للطن في يوليو دوالر  280.8إلى ذروتها البالغة  2016دوالرًا للطن في يناير  182من 
مع تحسن األحوال الجوية تم تعديل تقديرات إنتاج القمح ، و 2017دوالرًا أمريكيًا في أكتوبر  226.4 نحو إلى

 2017دوالرا أمريكيا في مايو  177وقد قفزت العقود اآلجلة للقمح في بورصة إنتركونتننتال من  .الربيعي صعوداً 
، ثم انخفضت مع التوقعات بأن يكون محصول القمح الربيعي أكبر 2017مريكيا في يوليو دوالرا أ 231نحو إلى

أدت الظروف الجوية غير المواتية وعدم اليقين بشأن إنتاجية القمح خالل فصل الصيف إلى و  ،مما كان متوقعا
د اآلجلة للقمح األحمر والعقو  "بورصة متشيجان"زيادة حادة في انتشار العقود اآلجلة للقمح التي تم بيعها في 

 .مجلس التجارة في مدينة كانساس"الصلب الشتوي المباع في 
 

)بما في ذلك دقيق للقمح للتجارة العالمية  2016/2017 في هاتوقعالتي تم  ياتمستو التجارة القمح أدنى من  ظلت
 زالتما فمليون طن،  175.2 نحو إلى، فبالرغم من ارتفاعها 2017/2018لفترة لالقمح( حبوب القمح بمكافئ 

مليون طن  177.4وهو  ،عن أعلى مستوى له على اإلطالق %1.2 بنسبة مليون طن، أي 2بمقدار ةً منخفض
إلى حد  2017/2018ويعزى االنخفاض الطفيف المتوقع في التجارة العالمية في  ،2016/2017الفترة  خالل

، حيث أمريكا الشمالية، مما يعوض زيادة الواردات المتوقعة في أوروبا و آلسياواردات المتوقعة الكبير إلى انخفاض 
مليون طن،  88.7 حوالي إلى 2017/2018في عام من اسيا من المتوقع أن يصل إجمالي واردات القمح 

 إلىوقع المت معظم االنخفاض رجوعمع  2016/2017عن الفترة  %2.5مليون طن أو  2.3نخفاض قدره با
أقل بنحو مليون  وهو مليون طن 3.2 حوالي من المتوقع أن تصل واردات الصين من القمح إلىو  .الصين والهند

السبب في انخفاض اإلنتاج المحلي من القمح موجه لالستخدام المحلي عتبر وي ،2016/2017عام طن عن 
مليون طن في  2من القمح بمقدار  واردات الهندن المتوقع أن تنخفض كما م ،القمحالصين المتوقعة من  واردات

 للقمح التجارة العالمية
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ومن المتوقع أيضا أن تنخفض  ،ماليين طن في ضوء الحصاد الوفير لهذا العام 4لتصل إلى  2017/2018
ار الحكومة والسبب الرئيسي لذلك هو قر  ماليين طن 3إلى لتصل طن ألف  800واردات تايلند من القمح بنحو 

في آسيا مزيدا من  دولمن المرجح أن تستورد عدة ، بينما 2018 من عامبداية  فالعلقمح بتقييد الواردات من 
حيث أدت الصراعات إلى تزايد االعتماد على الواردات بالرغم  ،روسيا، وال سيما 2017/2018القمح في الفترة 

إجمالي واردات القمح في الفترة  يبلغمن المتوقع أن  وفي أفريقيا من زيادة اإإلنتاج المحلي فيها إلى حد ما.
وهي  واردات مصروقد بلغت  ،2016/2017أقل بقليل من مستواها في وهو  مليون طن 49نحو  2017/2018

ألف طن عن المستوى المقدر للفترة  400مليون طن أي ما يعادل  12حوالي  العالمفي أكبر مستورد للقمح 
هذا العام وزيادة الطلب وارتفاع األسعار المحلية من العوامل  ويعتبر االنخفاض الطفيف في إنتاج ،2016/2017

ومن المتوقع أيضا ارتفاع واردات القمح لجنوب أفريقيا ، في مصرالرئيسية وراء ارتفاع مستوى الواردات المرتقبة 
على  الجمركيةأيضا بسبب الطلب القوي الذي دفع الحكومة إلى خفض التعريفات و بسبب انخفاض اإلنتاج المحلي 

أدنى مستوياتها منذ فبراير في أما التعريفة الجديدة فهي  ،أكتوبر شهراعتبارا من مطلع   %60الواردات بنسبة 
نتيجة  مليون طن 4.5بمقدار مليون طن لتبلغ  من المتوقع أن تنخفض واردات المغرب من القمح بينما . 2015

وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن  .2016/2017لعام لالنتعاش في اإلنتاج المحلي 
من المتوقع أن تتجاوز واردات و  ،بوليفيا والبرازيلخاصة  الدولقليال في معظم  2017/2018 عامتتغير الواردات 

عام  مليون طن 5.3حوالي لتصل إلى طن ألف  300القمح من المكسيك مستوى الموسم السابق بمقدار 
، 2017/2018مليون طن في  7.7من المتوقع أن يصل إجمالي واردات القمح إلى  وفي أوروبا .2017/2018
من المتوقع أن يصل إجمالي واردات االتحاد حيث ، 2016/2017عام ألف طن عن تقديرات  460بزيادة 

الطلب  فاعويعد ارت، 2016/2017مليون طن، وهو أعلى بقليل مما كان عليه في  5.3القمح إلى  من األوروبي
ؤدي أمريكا الشمالية، من المحتمل أن توفي  .ارتفاع الوارداتبتوقع الهو السبب الرئيسي وراء  الصلبعلى القمح 

 800مليون طن، بزيادة قدرها  4.1في الواليات المتحدة إلى زيادة الواردات إلى من القمح المحلي  قلة المعروض
   .2013/2014 عام مستوى منذوهو أعلى ، 2016/2017طن عن الفترة  ألف

 كافي 2017/2018من القمح في الفترة  يتعلق بالصادرات، ينبغي أن يكون إجمالي الكميات المعروضةوفيما 
الرئيسية المصدرة  الدولصادرات القمح من  إجمالي ومن المتوقع أن يبلغ، لتلبية الطلب العالمي على الواردات

ومن . 2016/2017عام مليون طن عن  1.5 نحووهو أقل ب  ن طنمليو  162حوالي  2017/2018عام  خالل
 مليون طن 32إلى ما ال يقل عن  يهاالتحاد االقمح من روسيصادرات  ارتفاع 2017/2018في عام المتوقع 

أكبر مصدر للقمح في هذه الزيادة تجعل روسيا االتحادية من ، و 2016/2017 عام عن %17بنحو أعلى وهو 
من أكير انخفاض مبيعات أوكرانيا وكازاخستان وهما  يهاالتحاد االزيادة في صادرات روسي ستعوض ، حيثالعالم

تصل إلى ما يزيد ل %9درات من االتحاد األوروبي بنحو الصا تزايدومن المتوقع أيضا الدول المصدرة للقمح. 
 يون طن من القمحمل 21تصدير أن تقوم كندا ب 2017/2018في عام من المنتظر ، و مليون طن 28قليال عن 

الواليات المتحدة صادرات  خفاضأن من المتوقعف وعلى النقيض من ذلك ،2016/2017عام بقليل من  أعلى وهو
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نخفاض اإلنتاج المحلي وقوة الدوالر األمريكي على مبيعات الواليات ال مليون طن 26ليبلغ نحو تقريبا  %11حو بن
 .المتحدة هذا الموسم

 
 

 ،بفضل تحسن اإلمدادات العالمية وانخفاض األسعار العالمية 2016/2017القمح في  اتاستخدام تانتعش مابعد
 أن يبلغ استخداماتفمن المتوقع  2017/2018في عام نسبيا األسعار ثبات و  ومع ارتفاع اإلمدادات المتوقعة

 . 2016/2017عام في عن المتحقق  %0.7أي طن مليون  5نحو بزيادة  مليون طن 738حوالي لقمح العالمي ل
ومن المتوقع أن يصل ، للقمح ةالكلي اتمن االستخدام %70 نحو اإلنسان لغذاءالستهالك المباشر ايمثل و 

 5.4تعادل  %1.1حوالي زيادة أي  2017/2018عام ماليين طن في  503استهالك األغذية من القمح إلى 
مستقر نسبيا لمستوى نصيب الفرد وتسهم الزيادة في تحقيق متوسط ، 2016/2017عن مثيله في عام  مليون طن

وعلى النقيض من كجم.  67نحو من المتوقع أن يظل عند مستوى الذي من االستهالك على الصعيد العالمي، و 
 97والبالغ حوالي  السابق موسمال مستوى من قريباً  إجمالي االستخدامات األخرى للقمح يظلمن المتوقع أن ف ذلك

 إجماليفإن  العالمي لحبوبامجلس ن التقارير األخيرة الصادرة عن إلى التقديرات المستمدة م واستناداُ  ، مليون طن
وهو أعلى مليون طن  23حوالي يمكن أن يصل إلى  2017/2018 عام القمح المستخدم لإلنتاج الصناعي في

الذي يمثل االستخدام الصناعي الرئيسي النشا ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج  ، 2016/2017بقليل مما كان عليه في 
ومن المتوقع أيضا أن يظل  ،2016/2017للعام عن المستوى المقدر  بقليل أقلوهو  مليون طن 12حوالي  للقمح

 .طنمليون  9 عند ثابتاام القمح إلنتاج الوقود الحيوي إجمالي استخد
 

، 2018عام مليون طن بحلول نهاية المواسم في  258 حوالي إلى توقع أن يصل مخزون القمح العالميمن الم
ومع ذلك فإن هذا  ،االفتتاحي هافوق مستويات %5أي  مليون طن 13بزيادة  طالقعلى اإل وهو أعلى مستوياتها

معظم رجوع توقعات منظمة األغذية والزراعة السابقة المنشورة في أكتوبر، مع  عنن طن و يمل 3أقل بـ التنبؤ 
 2013/2014 عام وقد ازدادت مخزونات القمح في العالم بشكل مستمر منذ .روسيا االتحادية إلى االنخفاض

إلى  المخزونوالمتوقع أن تبلغ نسبة  .حيث تجاوز النمو في اإلنتاج العالمي التوسع في إجمالي االستخدام العالمي
ن المتوقع حيث م ،طفيفة عن الموسم السابقبزيادة  %34.4نحو  2017/2018عام في  العالمي للقمح االستخدام

تمثل والتي  في الصين 2017/2018لعام في احتياطي القمح العالمي  ةالمتوقع الزيادةالجزء األكبر من  يكونأن 
ما ال يقل ، حيث من المتوقع أن تزداد مخزونات القمح بمن االجمالى العالمى %43بها نحو مخزونات القمح 

 .ماليين طن 110إلى حوالي لتصل  2016/2017عن مثيلها في عام  %20او  مليون طن 18عن 
 
   

 الستخدامات القمحإجمالي المتاح 

 العالمي من القمحالمخزون 
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 الواردات املصرية من القمح

 

القمح، إضافة إلى موسم حصاد القمح المحلى لتأمين االحتياطى تتعاقد هيئة السلع التموينية على استيراد 
ألف مخبز بلدى مدعم على  27االستراتيجى من القمح وتوفير الدقيق إلنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خالل 

ة مستوى الجمهورية وأيضا لتوفير األقماح المستوردة التى يحتاجها القطاع الخاص من مطاحن ومصانع بأقل التكلف
الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم باستيراد األقماح من خالل مدعومة، كما أن لطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار 

ومواصفة األيزو العالمية  2005لسنة  (1601)البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم
ثر جودة واألقل سعرا، وأن جميع األقماح ويتم إرساء المناقصة على العروض األك ،2000لسنة (7970)رقم

المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ 
الهيئة يوميا بمتابعة أسعار القمح فى ، وتقوم المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارات وأجهزة معنية

للحبوب ومتابعة موقف المعروض من القمح على مستوى العالم وكذالك موقف المخزون البورصات العالمية 
والمتاح للتصدير وذلك للوقوف على أنسب التوقيتات للدخول فى السوق العالمى واإلعالن عن مناقصات عالمية 

 للشراء لتدبير احتياجات البالد من هذه السلعة االستراتيجية.
 6.785كزي للتعبئة العامة واإلحصاء تبين أن كمية الواردات من القمح بلغت حوالي وفقًا لبيانات الجهاز المر و 

أي بنسبة زيادة بلغت نحو  2017مليون طن في عام  10.422وتزايدت لتبلغ حوالي  2013مليون طن في عام 
 ةالملحوظللزيادة كنتيجة  2016عن مثيله في عام  %3.4 بنقص بلغ نحوو  2013في عام تها عن مثيل 53.6%
جنيه مليار  18.327قيمة واردات القمح من حوالي زادت . في حين 2017المخزون من القمح في عام في 

( في عام دوالرمليار  1.903)جنيه مليار  33.895لتصل إلى حوالي  2013( في عام دوالرمليار  2.66)
متوسط  قدر، بينما 2016عن مثيله في عام  %51 نحوو  2013عن مثيله في عام  %85بزيادة نحو  2017
 %67.6نحو بلغت بزيادة  2017في عام  (دوالر 197ألف جنيه ) 3.502 حواليبالمستورد القمح طن سعر 

 .2016عن مثيله بالدوالر في عام  %12.4، وبنقص بلغ نحو 2016في عام بالجنيه عن مثيله 

 2018في عام  محليا مع زيادة حجم االستهالك المحليالمنتج حجم المخزون من القمح بنقص ومع التوقع 
مليون طن بنسبة تبلغ نحو  11الواردات المصرية من القمح إلى حوالي تزيد أن هذا العام فمن المتوقع في 

سعر واردات الطن من متوسط ، كما من المتوقع في نفس العام أن يصل 2017في عام ها عن مثيل 5.5%
مع استمرار بافتراض أن متوسط سعر صرف الدوالر جنيه  3763)بما يعادل حوالي  دوالر 215القمح إلى نحو 

، أي أن 2017له في عام عن مثي %9بزيادة نحو  جنيه( 17.5يساوي الجنيه صرف سياسة تعويم سعر 
)أي ما يعادل  مليار دوالر 2.365إجمالي قيمة الواردات المصرية من القمح خالل هذا العام ستصل إلى حوالي 

 .2017ها في عام عن مثيل %24بزيادة نحو  نيه(مليار ج 41.388حوالي 
  

 الواردات المصرية من القمح
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 (2013-2018القمح خالل الفترة )اردات المصرية من و كمية وقيمة وسعر 

 واردات القمح 
 سعر الصرف
 سعرمتوسط ال قيمة ال كمية  )جنيه/دوالر(

 طن(/دوالر) )جنيه/طن( (دوالر مليون) جنيه( مليون) )ألف طن( السنة
2013 6785 18327 2660 2564 273  6.8903 
2014 5081  22855 3322  2820 839  7.0916 
2015 9409 19405 2536 2301 301 7.6509 
2016 10788 22442 1220  0920  252  10.1964 

7201  10422 33895 3190  2350  197 17.8117 
8201* 00011  41388 3652  3763 215 17.5000 

 قيم متوقعة. *
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.-موقع شبكة مركز المعلوماتجمعت وحسبت من : المصدر

 
 

طن بقيمة  مليون 10.206( حوالي 2017 – 2015بلغ إجمالي الواردات المصرية من القمح في متوسط الفترة )
، وبلغت الواردات المصرية من القمح (جنيهمليار  25.247نحو )بما يعادل دوالر مليار  2.213بلغت حوالي 

، %21.3، %41.5تمثل نحو مليون طن  1.634، 2.172، 4.24حوالي ورومانيا  أوكرانياو  روسيا االتحاديةمن 
بلغت نحو الثالث أي أن إجمالي نسبة مساهمة واردات القمح من الدول  على الترتيبمن إجمالي الواردات  16%
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حوالي إجمالي قيمة الواردات من الدول السابق ذكرها وبلغت ، من إجمالي الواردات المصرية من القمح 78.8%
من إجمالي قيمة الواردات المصرية  %78.13( تمثل نحو جنيهمليار  20.301)بما يعادل دوالر مليار  1.729

إلى  أسترالياو وبولندا األمريكية لواليات المتحدة ابلغاريا و و  فرنساكل من صادرات القمح لوتأتي بعد ذلك من القمح، 
، %2.6، %2.8، %3.9، %6.5نحو تمثل ألف طن  226، 270، 282 ،398 ،665 حواليمصر والبالغة 

 ةالسابقالخمس إجمالي قيمة الواردات من الدول من إجمالي واردات مصر من القمح على الترتيب، وبلغت  2.2%
من إجمالي قيمة الواردات  %19.02( تمثل نحو مليار جنيه 4.144 )بما يعادلمليون دوالر  421حوالي 

دولة  12(، بينما بلغ إجمالي واردات القمح إلى مصر من 2015-2017في متوسط الفترة ) المصرية من القمح
 )بما يعادلدوالر مليون 63من إجمالي هذه الواردات وبقيمة بلغت حوالي  %3.2ألف طن يمثل نحو  319حوالي 
 من إجمالي قيمة واردات مصر من القمح في متوسط نفس الفترة. %2.85مثلت نحو  (جنيه مليون 802

 (.2017-2015التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح في متوسط الفترة )

 الدولة

 القيمة الكمية

 قيمةال% من إجمالي  دوالرمليون  جنيهمليون  الكمية% من إجمالي  (ألف طن)

 45.15 999 12013 41.5 4240 روسيا االتحادية
 18.66 413 4862 21.3 2172 اوكرانيا
 14.32 317 3426 16.0 1634 رومانيا
 8.13 180 1577 6.5 665 فرنسا
 4.11 91 942 3.9 398 بلغاريا

 2.12 47 529 2.8 282 الواليات المتحدة االمريكية
 3.21 71 702 2.6 270 بولندا

 1.45 32 394 2.2 226 استراليـا
 2.85 63 802 3.2 319 *دول أخرى

 100 2213 25247 100 10206 اإلجمالي
 الواردات المصرية.قيمة في إجمالي  %1عن كل منها دولة تقل نسبة مشاركتها  12* 

 العامة واإلحصاء.الجهاز المركزي للتعبئة -موقع شبكة مركز المعلوماتجمعت وحسبت من : المصدر
 
 

 
 

41.5%

21.3%
16%

6.5%

3.9%

2.8%

3.1%
روسيا االتحادية

اوكرانيا

رومانيا

فرنسا

بلغاريا

بولندا

الواليات المتحدة

استراليـا

دول أخرى

(2015-2017)التوزيع الجغرافي للواردات المصرية من القمح في متوسط الفترة 



 2018فبراير-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح

- 34 - 

 من القمحواالكتفاء الذاتي الفرد نصيب االستهالك الكلي ومتوسط 

 أهمها ما يلي:من  وامل لعلبعدة عقمح لليتأثر حجم االستهالك 
ي خالل هو المحدد األساسي المؤثر على معدل الزيادة في استهالك القمح حيث قدر النمو السكان الزيادة السكانية

 2013مليون نسمة في عام  88، حيث زاد عدد سكان مصر من حوالي %1.9 ( بنحو2013-2017الفترة )
 .%9.8بزيادة نحو  2017مليون نسمة في عام  96إلى حوالي 

 مليون نسمة. 98أن يصل عدد السكان حوالي  2018عام بنهاية  حيث من المتوقع
نخفضة موالتي تمثل توفيره للمستهلكين بأسعار  من استهالك القمح( %90)يمثل نحو  سياسة الدعم لسعر الخبز

نتجات ومدعم الغذاء إال أن بتطبيق نظام صرف تقل كثيراً عن تكلفة إنتاجه والذي يؤدي إلى زيادة استهالك القمح، 
 . زاجمالي االستهالك من الخبانخفض معدل الزيادة في فإنه بالفعل الرقمي التموين رت اكاستهالكية أساسية بال

 ستتوقف عن تقديم اإلعانات للمطاحن والمخابز التي تنتج الخبز 2017 الحكومة أنه اعتبارا من أغسطس وأعلنت
قروش  5سيبقى الخبز يباع بسعر مدعوم قدره  وكذلك بين المطاحن والخبازين بأسعار السوق. ومع ذلك ،المدعوم

لعملة بشكل حاد بعد االنخفاض القوي في قيمة ا، وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة اإلنتاج التي ارتفعت للرغيف الواحد
غيف ر  150 ةنييتمو ويسمح لكل حامل بطاقة  ،خبازين الفرقللتدفع الحكومة ، و المحلية والرفع الجزئي لدعم الوقود

 اإلجراء سيقضي على تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولةتلك و ، في اليوم الواحد ةفرغأ 5في الشهر أو 
تدعيم لو ، 2017/2018مليون دوالر( من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية  447) جنيه مليار 8حو نعلى توفير 

تدرج صدر قراًرا وزارًيا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التالعب واالتجار بالسلع المدعمة وتتلك اإلجراءات 
التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم على العقوبات المقررة 

من  %80يمثل نحو مليون نسمة  76.8حوالي يستفيد من دعم الخبز و . الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائًيا
 .2017عام أواخر حتى إجمالي عدد السكان 

جمالي دعم السلع التمونية خالل الفترة )  (.2013-2018عدد السكان وقيمة دعم الخبز ودقيقه وا 

 السنة
 عدد السكان

 )ألف نسمة(

 )مليار جنيه( دعمالقيمة 

 دعم قيمة إجمالي الخبز والدقيق

 القيمة السلع التمونية
 % من إجمالي قيمة

دعم السلع التمونية   

2013 87614 17.1 64.3 26.600 

2014 95808  21.3 69.1 30.834 

2015 91508 23.5 74.5 31.557 

6201 93436 23.8 63.0 37.751 

7201 96200 28.8 70.0 41.115 

8201* 97976 60.0 69.8 86.000 

 * قيم متوقعة.
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.-موقع شبكة مركز المعلومات ( 1) من:جمعت وحسبت  :المصدر

للتصنيف الوظيفي  للدولة طبقاالنشرة السنوية للموازنة العامة  – الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء( 2)

 .أعداد متفرقة –للحكومة
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 %64.3مليار جنيه )يمثل نحو  17.1( من حوالي 2013-2017قيمة دعم الخبز ودقيقه خالل الفترة )زاد حيث 
مليار جنيه )يمثل نحو  28.8إلى حوالي  2013( في عام نيةيللسلع التمو من إجمالي قيمة الدعم المخصص 

مليار جنيه  20.1حوالي  بزيادة قدرها 2017( في عام نيةيللسلع التمو من إجمالي قيمة الدعم المخصص  70%
 .2013عن مثيلتها في عام  %68.4وبنسبة نحو 

يمة الدعم مليار جنيه لزيادة ق 86أن تزداد قيمة دعم السلع التمونية إلى حوالي  2018ومن المتوقع في عام 
حوالي  زيادة الدعم المقدم للخبز إلىكما من المتوقع ، 2016تحرير سعر الصرف في نوفمبر و المخصص للفرد 

 .2017عن مثيله في عام  %108مليار جنيه بنسبة زيادة نحو  60
 

من  %8، %40، %34يمده بنحو يعد الخبز مصــــــــــــدرًا هامًا ورخيصــــــــــــًا للطاقة التي يحتاجها اإلنســــــــــــان، حيث 
هذا وقد تطورت صـــــــــــــناعة الخبز في الســـــــــــــنوات األخيرة  .الســـــــــــــعرات الحرارية والبروتينات والدهون على الترتيب

فــانتشــــــــــــــرت المخــابز اآلليــة في معظم المنــاطق واألحيــاء لتقوم في األســـــــــــــــاس بــإنتــاج الخبز )البلــدي واإلفرنجي( 
يعكس حرصــا شــديدًا  من جانب الدولة على توفير خبز أكثر جودة بأســعار والمخبوزات بأنواعها المختلفة وهو ما 

مدعمة مراعاة للبعد االجتماعي للطبقات محدودة الدخل، ومن هنا كان اهتمام الدولة بوضــــــــــــــع خطط متكاملة 
لضـــــمان عدم المســـــاس بدعم رغيف الخبز أو  تأثره بالمتغيرات الســـــياســـــية واالقتصـــــادية الدولية، لذلك فقد قامت 
الدولة بتأمين صـــناعة الخبز بعدة إجراءات أهمها التوســـع األفقي والرأســـي في زراعة القمح وكذلك تطبيق منظومة 

قرش تقريبًا في بداية تطبيقها على أن يتحمل  34الخبز الجديدة وتضــــــــــــــمنت حســـــــــــــــاب تكلفة الرغيف في حدود 
مفتوحة وتم تحديد عدد األرغفة قرشــــــــــــــًا وجعلت حصــــــــــــــة الدقيق للمخابز  29المواطن خمس قروش فقط والدولة 

 50جرام، كما تم تحديد ســــــــــعر جوال الدقيق زنة  110رغيف زنة  600كجم ليعطى  50الناتجة من الجوال زنة 
جنيه. وقد تم تعديل ذلك اآلن بالعودة إلى الحصـــــــــــة المقررة لكل مخبز مع إمكانية إســـــــــــناد  157.5كجم بحوالي 

 130كجم بحوالي  50لذلك، وأصــــبحت قيمة جوال الدقيق زنة ضــــعف الحصــــة لصــــاحب المخبز في حالة طلبه 
قروش من المســــــتهلك وتم  5قرش من الحكومة إضــــــافة إلى  25جنيه، على أن يحصــــــل صــــــاحب المخبز على 

ولكن اآلن يتم  جرام. 110رغيف زنــة  625كجم بعــدد  50تحــديــد عــدد األرغفــة النــاتجــة من جوال الــدقيق زنــة 
جنيه منها  96نقطة  1000م تســليم الدقيق مجانا ويعطى لصــاحب المخبز كل حيث يت محاســبة صــاحب المخبز

كجم دقيق  75نقطة من  1000جنيه من الدولة )تكلفة التصـــنيع( حيث يصـــنع ل  46جنيه من المســـتهلك و 50
قرش  9.5كجم أى يحصـــــل صـــــاحب المخبز على تكلفة تصـــــنيع رغيف الخبز على  50)شـــــيكارة ونصـــــف( زنة 

قرش من الدولة. أما اآلن بعد تحرير ســــــعر الصــــــرف هناك محاولة  4.5روش من المســــــتهلك وق 5للرغيف منها 
قروش من الدولة مما يترتب  8قروش من المســـــــــــتهلك و 5قرش منها  13لرفع تكلفة تصـــــــــــنيع رغيف الخبز إلى 

أخرى فى  على ذلك زيادة تحمل الدولة من الدعم رغيف الخبز للمحافظة على الطبقات محدودة الدخل أي زيادة
 مليار جنيه أخرى. 6.8رغيف تحمل ميزانية الدولة حوالي /قرش 3.4تكلفة  بحوالي 

 أثر تحرير سعر الصرف على تكلفة إنتاج الخبز المدعم



 2018فبراير-املوقف احلايل والتصور املستقبلي للقمح

- 36 - 

 ،جنيه/جوال 205.9حوالي كجم  50شــيكارة زنة ل قبل تحرير ســعر الصــرفالخبز تكلفة تصــنيع متوســط بلغ كما 
بلغ متوســـــــط  الصـــــــرفبعد تحرير ســـــــعر ، بينما قرش 33.2خبز حوالى التكلفة إنتاج رغيف متوســـــــط وبذلك بلغ 
وبذلك بلغ متوســـــط تكلفة إنتاج جنيه/جوال،  352.75حوالي كجم  50شـــــيكارة زنة ل الخبز تصـــــنيعتكلفة إجمالي 
 .قرش 61.24خبز حوالى الرغيف 

قرش/رغيف ليكون الناتج  33.2مليار رغيف ســـنويا مضـــروبة في ســـعر التكلفة  200 قبل تحرير ســعر الصــرف:
 61.24مليار رغيف ســـــنويًا مضـــــروبة في ســـــعر التكلفة  200: تحرير ســـعر الصـــرفبعد ه، ومليار جني 66.4

مليار جنية بعد تحرير ســــــعر الصــــــرف  56.08بمعدل زيادة بلغ  همليار جني 122.48ليكون الناتج  قرش/رغيف
 ، وبلغ متوســـــــط ما تتحمله الدولة من تكلفة إنتاج رغيف الخبز قبل تحرير ســـــــعر الصـــــــرف%84.5بنســـــــبة تمثل 

مليار رغيف(، وبعد تحرير ســـــعر  200مضـــــروب في قرش/رغيف  28.2فرق حوالي مليار جنيه ) 58.4ي حوال
مضروب قرش/رغيف  56.24)مليار جنيه  112.48الصرف تتحمل الدولة في تكلفة إنتاج رغيف الخبز حوالي 

 مليار رغيف(. 200في 
 

وزاد ليصل إلى حوالي  2013مليون طن في عام  16.978ستهالك من القمح بحوالي المتاح لالإجمالي يقدر 
عن مثيلها في  %12.9بنسبة نحو مليون طن  2.197حوالي بلغت بزيادة  2017مليون طن في عام  19.175

إجمالي حيث مثل ، 2016 عن مثيلها في عام %2الف طن بنسبة نحو  412بنقص بلغ حوالي و  2013عام 
، وبلغ المخصص كغذاء 2017في عام القمح استهالك لمتاح من ل %54.4نحو واردات المصرية من القمح ال

بنسبة نحو مليون طن  2.549حوالي بلغت بزيادة  2017طن في عام مليون  15.675صافي من القمح حوالي 
عن مثيله في  %1.4بنسبة نحو ألف طن  223وبنقص بلغ حوالي  2013عن مثيلها في عام  19.4%
 .2016عام

جمالي واردات القمح خالل الفترة )  (.2013-2018المتاح لالستهالك والغذاء الصافي ونصيب الفرد للقمح وا 

 السنة
 المتاح لالستهالك

 )ألف طن(

 الغذاء الصافي

 )ألف طن(

 الفردنصيب 

 )كجم/سنة(

 القمح واردات

 ألف طن
 % من 

 المتاح لالستهالك

2013 16978 13126 126.5 6785 40.0 
2014 17825 14219 139.6 8105 45.5 
2015 19563 15390 141.1 9409 48.1 
2016 19587 98158  137.8 10788 55.1 
2017(1) 19175 15675 132.9 10422 54.4 

2018* 20669 15827 131.8 11000 53.2 
 ( قيم االستهالك تقديري.1)

 * قيم متوقعة.
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.-موقع شبكة مركز المعلومات ( 1) من: جمعت وحسبت  :المصدر

النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من  – جهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء( 2)
 أعداد متفرقة.-السلع الزراعية

 المتاح لالستهالك والغذاء الصافي من القمح
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مليون طن  20.669من القمح إلى حوالي إجمالي المتاح لالستهالك أن يصل  8201ومن المتوقع في عام 
وان يصل إجمالي القمح المخصص للغذاء ، 7201في عام المقدر  عن مثيله %7.8 بنسبة زيادة تبلغ نحو

 .7201عن مثيلها في عام  %1 بنسبة زيادة تبلغ نحومليون طن  15.827حوالي 
 

 

 135.8نصيب الفرد السنوي من القمح حول متوسط بلغ حوالي متوسط ( تذبذب 2013-2017خالل الفترة )
، 2015كجم في عام  141.1وبحد اعلى بلغ حوالي  2013كجم في عام  126.5كجم بحد ادنى بلغ حوالي 

 %5.1بلغت نحو زيادة كجم/سنة بنسبة  132.9حوالي  2017نصيب الفرد من القمح في عام متوسط قدر حيث 
 .2016عن مثيله في عام  %3.6نحو بنسبة نقص بلغت و  2013عن مثيله في عام 

نقص كجم بنسبة  131.8من القمح نحو السنوي أن يصل متوسط نصيب الفرد  2018ومن المتوقع في عام 
القمح متوسط نصيب الفرد من في  ئيلالضبالنقص ، والتوقع 2017عن مثيلها في عام  %0.8تبلغ نحو 

لمنظومة المستحدثة لتوزيع اإحكام الرقابة على جودة تصنيع الخبز المدعم والتطبيق وزيادة  تزايد السكانل
الخبز مع مرونه في قيمة لدعم المقدم للخبز للفرد ليمكنه من شراء سلع تمونية جيدة مقابل عدم االستفادة 

 .الكاملة من الدعم الموجه للخبز
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لم يكن هناك استقرار في نسبة االكتفاء الذاتي )أي النسبة المئوية لمساهمة اإلنتاج المحلي في إجمالي االستهالك 
بين حد على أساس إجمالي المتاح لالستهالك ( حيث تراوحت هذه النسبة 2017-2013المصري( خالل الفترة )

أم نسبة االكتفاء الذاتي ، 2013في عام  %55.7بلغ نحو أعلى وحد  2017م في عا %45.6أدني بلغ نحو 
وبحد  2017في عام  %55.8على أساس إجمالي االستهالك الغذائي للقمح تراوحت بين حدى أدنى بلغ نحو 

 .2013في عام  %72.1اعلى بلغ نحو 
 (.2013-2018خالل الفترة )االستهالك الكلي واإلنتاج المحلي ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح 

 % لالكتفاء الذاتي  المحلي  اإلنتاجإجمالي  الغذاء الصافي المتاح لالستهالك 

 )ألف طن( )ألف طن( )ألف طن( السنة
من إجمالي المتاح 

 لالستهالك

 من إجمالي المتاح 

 للغذاء

2013 16978 13126 9460 55.7 72.1 
2014 17825 14219 9280 52.1 65.3 
2015 19563 15390 9608 49.1 62.4 
2016 19587 15898 9343 47.7 58.8 
2017 19175 15675 8753 45.6 55.8 
2018* 20669 15827 9669 46.8 61.1 

 .همتوقعقيم * 
لالقتصاد الزراعي  اإلدارة المركزية-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي ( 1) جمعت وحسبت من: :المصدر

 أعداد متفرقة. –نشرة االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية"  –واإلحصاء

النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من  –( جهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 2)

 أعداد متفرقة.-السلع الزراعية

يمكن  2018االستهالك الكلي منه في عام إجمالي المحلي من القمح وكذلك ومن خالل التوقع بكمية اإلنتاج 
عن  %5.3، %1.1بزيادة نحو  %61.1، %46.8التوقع بأن نسبة االكتفاء الذاتي من القمح ستبلغ نحو 

جمالي المتاح للغذاء على الترتيب 2017مثيلتها في عام  ، وذلك على أساس إجمالي المتاح لالستهالك وا 
استمرار باإلضافة إلى  2017/2018لما هو متوقع بزيادة في كمية اإلنتاج المحلي من القمح لموسم كنتيجة 

  لمنظومة دعم الخبز البلدي على مستوى الجمهورية.اإلجراءات المطبقة 

 معدل االكتفاء الذاتي من القمح
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